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Desde los orígenes del ser humano y, por lo tanto, del lenguaje, el hombre 

siempre ha sentido la necesidad de comunicar lo que sabe y de informarse sobre lo que 

desconoce. 

 La complejidad alcanzada por la sociedad contemporánea ha hecho que el 

hombre no puede conocer por sí mismo todos los datos y opiniones relativos a los 

diferentes  temas de su interés, por lo que se ve obligado a acudir a dichos medios de 

comunicación para no permanecer al margen de la marcha de la colectividad. Ha sido en 

los últimos tiempos cuando los medios de comunicación han adquirido un desarrollo 

extraordinario influyendo notablemente en la sociedad contemporánea.  

De esta manera, la prensa funciona como una compleja maquinaria de 

reproducción de noticias que, alimentada de palabras, transmite sin cesar mensajes a 

través de un canal digital, a los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. 

El  periódico es uno de los canales  en la actualidad para la realización del 

fenómeno social del periodismo. Esta modalidad es la que, de una manera tautológica 

hasta cierto punto, recibe la denominación de periodismo escrito, en este caso nos 

referimos al  periodismo digital o periodismo impreso. 

Según Mª Ángeles Cabrera González (2000), la última revolución tecnológica 

acaecida en el mundo de la comunicación ha enriquecido el escenario mediático con la 

aparición de un nuevo medio que podemos denominar on line, y que tiene su máxima 

expresión en Internet. Este nuevo medio, se ha convertido en la plataforma  donde la 

prensa se ha hecho presente mediante la publicación digital de sus ediciones. La 

coexistencia de la prensa en el medio o soporte tradicional (papel), y en el 

medio online exige una reflexión acerca de las condiciones en que se produce esta 

convivencia, el estado actual de la cuestión y su proyección hacia el futuro inmediato.  

La aparición de los medios digitales y el uso de las redes de comunicación han 

supuesto el nacimiento de un nuevo medio de información, con un lenguaje propio y 

con unas características de comunicación y contenidos diferentes a cualquiera de los 

medios tradicionales (prensa, radio y televisión). Junto al cambio en el modo de 

representar y distribuir la información, se han roto las barreras del tiempo y del espacio 

que atenazan a la prensa bajo el soporte papel.  

La prensa on line presenta ventajas de inmediatez y ubicuidad a las que no puede 

llegar un producto físico como el periódico tradicional, que requiere ser transportado, 

distribuido y adquirido en un punto de venta concreto. 
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Así, la prensa digital según Marcos Andrés Bonvin Faura (2007: 45) de la cual 

partimos para elaborar nuestro trabajo, es el medio de comunicación social que 

distribuye información periodística en formato digital, usualmente mediante Internet. 

Por otra parte, la prensa digital se caracteriza por: 

La prensa digital es más útil, práctica y cómoda que la tradicional o plena. 

Además, resulta gratuita para el lector y tiene bajos costes de impresión, 

almacenamiento y distribución. 

Ha superado en consumo a la prensa, sobre todo en el sector más joven de la 

población. 

Puede proporcionar una información inagotable a través de hipervínculos, que 

rompen la linealidad de los textos impresos. 

Ofrece información multimedia. 

Entre otras características de los textos digitales, podemos destacar la 

interactividad, la simultaneidad, la reusabilidad y la recuperabilidad. 

Se actualiza continuamente, lo que provoca numerosos gazapos, erratas y 

errores. La traducción de textos también genera problemas. 

La reproducción de textos, mucho más sencilla, se convierte en copia de errores 

y gazapos. 

Entre otros retos para el futuro, los ciberperiódicos deberán precisar los enlaces, 

revisar los textos para evitar errores y producir traducciones adecuadas. 

Según Álex Grijelmo (2005), las nuevas tecnologías han acabado con los 

intermediarios entre el periodista y el comprador del diario. Antes los artículos eran 

reproducidos por los linotipistas, o, años después, por los teclistas; profesionales todos 

ellos con grandes conocimientos gramaticales y de cultura general, al cabo de muchos 

días leyendo y copiando escritos. Y luego aparecían los correctores, que limpiaban de 

fallos las galeradas. Pero la rapidez de los tiempos actuales y la competencia por llegar 

pronto al quiosco han suprimido tales pasos. Cada vez más, el periodista es el primero y 

el último que revisa su artículo en detalle. Si lo ha terminado pronto, tal vez lo examine 

el editor de su sección. Si no, seguramente lo leerán con rapidez sus jefes ya en las 

pruebas de pagina; y las prisas o el ahorro de gastos no les permitirán a menudo de tener 

el proceso de producción y cambiar las plancha de la rotativa para evitar una simple 

falta de ortografía o un desatino gramatical o para añadir un dato fundamental que se le 

ha olvidado. Por supuesto, de rehacer una mala entradilla nunca habrá tiempo. 



 

9 

 

Nuestro trabajo se centra en el mundo periodístico digital, más concretamente en 

los errores en las construcciones verbales en la prensa en árabe y en español, un tema, a 

nuestro juicio, de gran relevancia ya que es uno de los que plantean más dificultades y 

de los que suponen mayor complejidad a los autores a la hora de redactar el texto 

periodístico. 

 El presente estudio se apoya en cuatro periódicos en español —El País de 

Madrid (España), el Ideal de Granada (España), El Universal de Colombia y La Nación 

de Argentina— y en cuatro periódicos en lengua árabe — Al-Sabah al-iraquia, Al-Mada 

al-iraquia, Al-Sabil al-urdunia, y Al-Ahram al-misria—.  

 El motivo por el cual hemos elegido estos periódicos se exponen a continuación. 

El periódico El País de España lo hemos elegido porque fue fundado en el año 1976 y 

hoy en día, sigue siendo uno de los periódicos con más difusión no solo en España sino 

también en muchas zonas de América Latina, especialmente lo hemos elegido porque 

según datos del Estudio General de Medios de julio de 2013, alcanzó 1.929.000 lectores 

en su edición impresa. Es además el diario líder en español en Internet. Otro motivo por 

el que hemos elegido este periódico es por su gran prestigio dentro de la prensa 

española, ya que ha contribuido rigurosamente con el cumplimiento de las normas 

periodísticas, y fue el primer periódico de España en establecer normas internas de 

control de calidad. Asímismo, fue el primer diario español en crear la figura del 

«defensor del lector», y en redactar y publicar un Libro de estilo que se convirtió en 

referencia en el mundo del periodismo. 

 El periódico Ideal de Granada es la segunda opción, porque al tener mi 

residencia en la provincia de Granada, hemos considerado que es uno de los diarios más 

representativos y antiguos de esta provincia, ya que nació el 8 de mayo 1932, y sigue 

vigente en la actualidad, no solo en Granada sino también, en Almería y Jaén. Es uno de 

los que más difusión alcanza, ya que cuenta con 202.000 lectores al día según la Oficina 

de la Justificación de la Difusión.  

 Este diario dio un paso adelante en servicio a la sociedad cuando en el año 1998 

apareció la Edición Electrónica de Ideal en Internet. 

 Para hacer la comparativa de nuestro trabajo, hemos elegido también dos 

periódicos en lengua española de América Latina.  

 Uno de ellos es el Universal de Colombia, fundado en 1948. Nace como un 

periódico de información general y lo más característico es que se trata de un diario 
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tradicional de los más leídos en este país. En Internet y las redes sociales, El Universal 

se sitúa como uno de los medios preferidos por los usuarios; por eso hemos considerado 

interesante su estudio. Otra razón por la que hemos elegido este diario, es porque se 

centra en el espacio temporal (01/01/2013-31/05/2013) dentro del cual desarrollamos 

este estudio. 

 La Nación de Argentina es el cuarto diario en lengua española que hemos 

escogido para nuestro estudio porque es considerado como uno de los diarios argentinos 

más prestigiosos y con mayor trayectoria, que ha sabido tener una continuidad en su 

estilo y orientación a lo largo de su casi siglo y medio de existencia. Ha recibido 

numerosos reconocimientos y premios de diferente organizaciones internacionales y 

nacionales. Tiene 146 años de publicación. Actualmente es el segundo diario en 

cantidad de circulación en Argentina.  

 En cuanto los periódicos en lengua árabe Al-Sabah al-iraquia, Al-Mada al-

iraquia, Al-Sabil al-urdunia, y Al-Ahram al-misria, vamos a comentar el motivo de su 

elección. 

 Al-Sabah al-iraquia lo hemos elegido por ser un periódico de mayor tirada 

nacional, es el diario oficial de Irak, y ofrece información digital actualizada. Al igual 

que el periódico Al-Mada al-iraquia, ya que es uno de los más conocidos junto al 

anterior y los dos periódicos marcan una cifra elevada de lectores. Y ambos recogen 

información en la fecha en la cual hemos centrado nuestro trabajo. 

 Al-Sabil al-urdunia  los hemos escogido por su profesionalismo periodístico 

cuidado y objetividad, honestidad y precisión, y la verdad en todo lo publicado, lejos de 

la amplificación y la exageración. 

 El último periódico en lengua árabe es Al-Ahram al-misria, lo hemos elegido por 

 ser el diario oficial de Egipto y es el que tiene más tirada y data del año 1875, es uno de 

los diarios con más difusión en el mundo árabe. 

 Dentro de las publicaciones digitales que hemos seleccionado, nos hemos 

centrado en cinco secciones: nacional, internacional, economía, deporte y opinión, 

durante un periodo de tiempo limitado que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de 

mayo del 2013.  

Como autores de referencia hemos seleccionado a varios estudiosos españoles 

como Martín Vivaldi (1998), Álex Grijelmo (1997), Alarcos Llorach (1997) o José 

Manuel de Pablos (1997). Igualmente nos apoyamos en los diccionarios como el 
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Diccionario de la Real Academia Española, el Diccionario panhispánico de dudas, La 

Fundéu, la Nueva gramática de la lengua española, el diccionario de sinónimos y 

antónimos, etc. Respecto a lengua árabe he trabajado con las obras de Aḥmad  Omar 

Mujtar (1993): Los errores de lengua árabe contemporánea, Muhamad Al-Adnani: El 

diccionario de los errores lingüísticos contemporáneos (1989), El diccionario de los 

errores comunes (1985), Salah Al-Din Al-Zaebalawi: El diccionario de errores que 

cometen los escritores (2006), Shamil Shahin: El diccionario de Al-Muntaqa entre el 

correcto y lo incorrecto en la lengua árabe (1998), El Centro de lengua árabe (2004): 

El diccionario de Al- Wasit, Al-Tahir Aḥmad  Al-Zawi (1959): La ordenación del 

diccionario de al-Muhit está siguiendo la forma del diccionario de al-Misbah al-Munir 

y la base de retórica, Ibn Mandur (1119): Lisan al-arab (1119), Sharaf, Abd Al-Aziz 

(2000): Los estilos artísticos en la redacción periodística.  

Nuestro estudio tiene un objetivo principal y otros secundarios: el objetivo 

principal es comparar la cultura lingüística de los periodistas árabes y españoles en los 

periódicos digitales, con un gran número de hablantes repartidos entre varios estados y 

continentes. Por su parte, los objetivos secundarios están encaminados a contribuir en la 

medida de lo posible a solucionar los errores gramaticales hallados en los periódicos 

españoles y árabes. Asimismo pretendemos averiguar qué periódicos digitales son más 

fieles a las normas lingüísticas establecidas y cuáles lo son menos. 

 Para poder alcanzar estos objetivos, hemos estudiado en profundidad las 

construcciones verbales para poder descubrir así los errores verbales cometidos en los 

periódicos digitales y poder llevar a cabo un estudio observacional y otro estadístico. 

Seguidamente hemos realizado un corpus de los periódicos en español y en árabe para, 

posteriormente, proceder a su comparación. Finalmente se han analizado los resultados, 

tras lo cual hemos establecido los procedimientos específicos empleados en la 

comparativa de cada periódico. 

 Para poder llevar a cabo lo expuesto más arriba, hemos dividido nuestro trabajo 

en la siguiente estructura: comenzamos con la introducción que desarrolla el contenido 

global del trabajo y continuamos con el desarrollo de cinco capítulos. 

 En el primer capítulo recogemos los fundamentos teóricos según los cuales 

hemos elaborado nuestro trabajo. Comenzamos con la definición de lenguaje 

periodístico, su contenido, su estructura y diferentes estilos y su evolución a lo largo del 
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tiempo hasta llegar a la actualidad con la primacía de la prensa digital; basándonos en 

las opiniones y teorías de diversos autores expertos en ambas lenguas. 

 A continuación, en el segundo capítulo abordamos el estudio de los verbos que 

se utilizan con mayor frecuencia de una forma incorrecta, seleccionando, para ello, 

distintos periódicos en lengua española y en lengua árabe mediante el método 

comparativo. Nos centramos en el estudio de los verbos que forman el motor de los 

periódicos ya que son estos los que se encargan de transmitir cualquier evento o acción 

que intentamos contar. En nuestro trabajo hemos estudiado 18 verbos y los hemos 

clasificado en los cinco tipos de errores más frecuentes que se producen en los 

periódicos. Estos errores son:  

1- Error del significado 

2- Error de régimen o similares 

3- No existe la forma 

4- Ausencia de pronombre 

5- Otros errores sintácticos  

 El tercer capítulo contiene el estudio observacional de los errores de diversos 

verbos en cuatro periódicos en español y en cuatro periódicos en árabe. Para ello, 

partimos del estudio de los periódicos desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de mayo 

de este año. Analizamos en cada periódico el total de verbos utilizados de forma 

correcta y de forma incorrecta y sumamos el total y, con ello, obtenemos un porcentaje 

de errores que hemos plasmado en unas tablas y gráficos. Igual método hemos usado 

para estudiar la tipología de errores. 

 En el cuarto capítulo analizamos y comparamos los resultados. Examinamos la 

frecuencia de los resultados obtenidos tanto en la prensa española como en la prensa 

árabe. Reflejamos estos resultados en gráficos para facilitar la comparación. 

Por último, en el quinto capítulo abordamos la conclusión de este trabajo, con el 

que hemos querido e intentado, sobre todo, comparar el seguimiento de la norma de los 

periodistas árabes y españoles, porque la situación sociolingüística de ambas lenguas es 

diferente, por lo que el tratamiento de las cuestiones normativas también lo será. 

En menor medida, ofrecemos la oportunidad de conocer algunos de los mejores 

y peores periódicos en ambos idiomas con el fin de que el público tenga siempre en su 

mano la posibilidad de elegir aquellas publicaciones de mayor calidad desde el punto de 

vista gramatical. 
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 La prensa ha sido seleccionada con esmero pensando siempre en las 

publicaciones más adecuadas cuya extensión abarca los primeros cinco meses del año 

2013. Con respecto a esta acotación temporal debemos pensar que los resultados no son 

definitivos por ser  como decimos una selección y estos podrían ir aumentando o 

disminuyendo según la competencia de los periodistas y la calidad de los periódicos. 

 En nuestro trabajo hemos podido confirmar nuestra hipótesis principal así como 

otras ideas secundarias que nos hacen poder concluir que la prensa árabe contiene más 

errores que la prensa española tanto en frecuencia como en tipología porque el árabe 

clásico es una lengua “antigua” para los periodistas. Por eso es más fácil cometer 

errores que en español. Es como si los periodistas hispanos tuvieran que escribir en 

latín. 

 Los periódicos en español que podemos considerar más correctos y con un mejor 

uso de la gramática española son, según nuestros resultados, La Nación de Argentina y 

el Ideal de Granada. Mientras que El Universal de Colombia podría clasificarse como el 

peor periódico desde el punto de vista gramatical por tener el mayor número de errores. 

Entre los periódicos árabes, consideramos que al-Ahram al-misria y al- Mada al-

iraquia son los mejores periódicos por tener la frecuencia de errores más baja, mientras 

que al-Sabil al-urdunia y al- Sabah al-irquia serían los peores periódicos desde el punto 

de vista gramatical debido a la gran cantidad de errores que acumulan. 

 De nuestro estudio hemos sacado la conclusión de que no todos los tipos de 

errores se producen en igual cuantía. 

 Finalmente queremos hacer una pequeña reflexión sobre el motivo de los errores 

aquí analizados. Estos pueden ser el resultado del estilo débil y conciso de los autores 

pero también pueden tener su origen en  una escasa formación académica, o bien en las  

múltiples influencias de otras lenguas, ya que existen muchísimas palabras de origen 

anglosajón que se han ido tomando y adaptando al idioma receptor. 
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I.1. ¿QUÉ ES EL PERIODISMO? 

 

 

I.1.1. EL LENGUAJE PERIODÍSTICO  

  

Hay muchas definiciones del lenguaje periodístico; según Romero Gualda 

(1994: 9) el lenguaje periodístico es:  

«El lenguaje propio, usado o creado por los periodistas, aparecido en los 

periódicos y en otros medios de comunicación, que contribuye a que el 

periodismo sea una actividad profesional caracterizable por su actuación 

lingüística diferenciada». 

Independientemente de su soporte, ya sea prensa escrita, radio, televisión o 

publicación digital, los profesionales de la comunicación usan el mismo lenguaje para 

establecer sus informaciones, nos encontramos ante un mismo tipo discursivo.  

Todos los autores están de acuerdo en que el lenguaje profesional es un 

«lenguaje especial» (Lázaro Carreter 1990: 4) o «sectorial» (Rodríguez Díez, 1981: 53), 

(Romero Gualda1994: 9), en la medida en que posee unos rasgos que lo singularizan y 

lo alejan de la lengua común.  

  Actualmente, el lenguaje profesional se transmite a través de la prensa, la radio, 

la televisión y la red. Este último canal, se ha ido incorporando desde 1995, 

básicamente, con la prensa. Así, aparece un nuevo significado, «el periodismo 

cibernético» al que Álvarez Marcos (1999: 169) ha definido como los nuevos diarios 

que contienen elementos multimedia, es decir, los textos y la fotografía se mezclan con 

sonidos e imágenes en movimiento.  

En uno de los estudiosos del lenguaje sectorial, B. Rodríguez Díez
1
, dice que se 

trata de: 

«El lenguaje propio de un grupo de profesionales, pero no persigue una finalidad 

críptica como la jerga o el argot, ni tampoco necesita de una formación 

específica para poder ser entendido». 

 Según Mª Pilar Diezhandino Nieto (1994: 150-151) el lenguaje periodístico 

cumple tres características que ha resumido en los siguientes puntos: 

                                                
1 Los lenguajes sectoriales constituyen una categoría particular dentro de los lenguajes especiales, ya que 
se sitúan en un punto intermedio entre las hablas profesionales y las jergas o argots. 

http://diccionario.sensagent.com/por%20consiguiente/es-es/
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1. Estar sometidos a la creatividad lingüística (procesos de neología).  

2. Ausencia de la función críptica (a diferencia de jergas y argots). 

3. Ausencia de univocidad en la relación significante-significado (a diferencia de 

los lenguajes científico-técnicos). El valor de sus unidades es lingüístico, como 

prueba la importancia de fenómenos como la polisemia, sinonimia, connotación, 

etc.  

Por otro lado, Núñez Ladevéze (1979: 63-64) añade dos características, que son: 

1. El lenguaje periodístico es una forma connotada del lenguaje común (en el 

sentido de que es distinto del lenguaje cotidiano, pero conserva el sentido 

primordial de la cotidianeidad y contribuye a conformarla). 

2. El lenguaje periodístico es un lenguaje público, poseedor de una función 

social y comunicativa  específica.  

 Además, el lenguaje periodístico es un lenguaje público, tiene que ser más 

exacto. De ahí que, (Guerrero Salazar: 2002) esté de acuerdo con (Núñez Cabezas: 

2006) en la responsabilidad que tienen los profesionales de la información en el rumbo 

que está tomando nuestro idioma para bien y para mal.  

  Guerrero Salazar (2007: 11) señala que el lenguaje periodístico «se trata de un 

lenguaje poseedor de unos rasgos diferenciales desde un punto de vista lingüístico».   

 Romero Gualda (1994: 10) se ha referido a la heterogeneidad de los contenidos 

que transmiten las informaciones periodísticas, diciendo que «podrían entenderse en 

algunos aspectos incluido en el periodístico, puesto que contenidos económicos, 

científicos y técnicos, políticos o publicitarios han de encontrar formas de expresión en 

el medio periodístico». 

 Según Alfonso Sancho Rodríguez (2005: 1) el lenguaje utilizado por los medios 

de comunicación se corresponde habitualmente con el nivel coloquial del habla aunque, 

en algunas ocasiones, por la calidad del medio o por el género empleado, pueden 

utilizarse tanto vulgarismos como usos cultos o incluso literarios. El idioma del artículo 

o columna, debido a que se presta a una mayor subjetividad, puede ser más personal y 

puede llegar a considerarse literario.  

 La misión del lenguaje periodístico es por lo tanto funcional y pretende, ante 

todo, informar. Además tiene que ser económico: debe ser lo más fiel posible a la 

realidad, con el número de palabras justo, ni más ni menos. Todo ello lo tiene que hacer 
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en poco tiempo, el periodista necesita escribir rápido. Sin embargo, a veces abusa de los 

juegos de palabras, las perífrasis, las hipérboles y los tópicos.  

 Para los escritores árabes, como Aḥmad  Muṣṭafà (1990: 37) quien está de 

acuerdo con los autores anteriores en que los medios de comunicación tienen el poder, 

especialmente en el campo de la lengua, esto nos ayuda a encontrar una lengua utilizada 

y desplegada, que se alejó de la lengua clásica o común, ya que los medios de 

comunicación se dirigen a todos los niveles de la sociedad. Shawqui Daif (1962: 204-

205) apoya a Aḥmad Muṣṭafà indicando: 

«Con el desarrollo, se ha cambiado el estilo del periódico, antiguamente 

intentaba mantener la lengua clásica y literaria y posteriormente se ha cambiado, 

ahora se procura educar con una lengua conveniente a todos los niveles de la 

sociedad».  

 Shawqui Daif (2008: 201) añade que «el lector ha dejado de leer los libros 

gordos por un motivo simple y es, que está en la era de velocidad, y no tiene tiempo 

para leer aquellos libros que necesitan de mucho  tiempo». 

Por último, el periodista debe evitar la expresión de una forma excesivamente 

literaria o coloquial, tiene que utilizar un léxico variado. Abd Allah Kanun (1983) 

muestra que el gran desarrollo del idioma, especialmente en lengua árabe, se efectúa por 

las manos de los periodistas y redactores que necesitan un esfuerzo, producción diaria y 

diversa para rellenar las secciones del periódico y, eso no es un trabajo normal, sino un 

invento del momento y el pensamiento del tiempo. 

 

I.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE PERIODÍSTICO  

 

 Gonzalo Martín Vivaldi destaca algunas cualidades o requisitos del buen estilo 

periodístico:  

1. Claridad: Escribe claro quién piensa claro. La persona que desee escribir en 

un periódico debe hacerlo para que todas las personas lo entiendan. Se necesita 

utilizar un lenguaje fácil, a base de palabras sencillas y frases breves. Es 

necesario que el periodista tenga una visión clara de los hechos ya que así los 

podrá trasmitir de la misma forma.  
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2. Concisión: Es el resultado de utilizar las palabras precisas, justas y 

significativas que expresen lo que se quiere decir. La concisión permite la 

rapidez de la oración y permite con pocas palabras ir al punto exacto.  

3. Densidad: Periodísticamente, este concepto se relaciona con la necesidad de 

que en que cada párrafo de la noticia se presenten dos o más hechos que 

soporten lo que se escribe. El estilo denso se traduce por estilo significativo. 

Esto llevará a que cada palabra tenga un sentido.  

4. Exactitud: Se busca que cada frase que escriba el periodista contenga 

significado. Esta exactitud debe estar tanto en los hechos que se narran como en 

las palabras que se utilizan para contarlos. Hay que buscar siempre la palabra 

exacta.  

5. Precisión: Se requiere construir la frase con rigor lógico-psicológico; que 

permite huir de la ambigüedad de las palabras y acercase al punto exacto de la 

noticia. Para esto se necesita un orden en las ideas, capacidad de observación y 

visión clara de los hechos que ocurren.  

6. Sencillez: Se consigue al utilizar palabras de uso común. Ya que el 

periodismo es un medio de comunicación social, el lenguaje que se emplee debe 

ser asequible a la mayoría.  

7. Naturalidad: La naturalidad se adquiere cuando el periodista transcribe en sus 

escritos gran parte de su personalidad. Periodísticamente el lenguaje natural 

también depende del tema.  

8. Originalidad: Consiste en decir cada cosa como se ve y como se siente. 

Chateaubriand decía, que el «escritor no es el que no imita a nadie, sino aquél a 

quien nadie puede imitar» (citado por Gonzalo Martín Vivaldi, 1973: 31).  

9. Brevedad: Se llega a ser breve cuando se es denso y conciso, cualidades ya 

descritas anteriormente. Sin embargo no hay extensión para la brevedad: todo 

depende de lo que se tenga que decir o contar. Esta brevedad depende, también y 

en gran parte, de la limitación de espacio que en los diarios se permite. En la 

práctica, la brevedad significa que en cada frase haya una sola idea.  

10. Atracción: Simplemente es que el texto periodístico esté libre de oscuridad y 

simpleza. Que el lector se impaciente por leer algo ya que su lenguaje es tan 

vivaz que lo logra seducir. Como decía Pascal: «En la elocuencia tiene que darse 

lo agradable y lo real;  pero es preciso que lo agradable sea real».  
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11. Ritmo: Cada crónica, cada noticia, que se relata, exige que se escriba en el 

tono al que pertenece, por ejemplo, escribir sobre un asesinato utilizando un tono 

filosófico.  

12. Color: Se da color a un hecho cuando se narra de una forma pintoresca. Esto 

puede verse en la descripción y en la narración.  

13. Corrección y propiedad: Significa que el lenguaje del periódico debe estar 

gramaticalmente bien escrito, debe ser correcto. No se deben olvidar las 

estructuras propias del periodismo, manteniendo un idioma digno, propio y 

correcto. 

 

I.1.3. CORRECCIÓN Y PROPIEDAD: LA ESCRITURA Y EL ESTILO 

 

I.1.3.1. Los tipos de la escritura 

 

Como sabemos, la escritura forma una parte muy importante en nuestra vida. 

Claudia Bruno Galván (2009: 11) y Nabil Hadad (2000: 20) exponen que la escritura es 

una actividad compleja, compuesta de muchas etapas. Hay que utilizar construcciones 

lingüísticas, planificar ideas y conceptos que queremos transmitir, así no solo estaremos 

informando sino que además estaremos dándole a la escritura una función creativa.  

A través de la escritura se organizan ideas, se construyen textos con coherencia 

lógica, y se adapta el estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. 

 En otro lugar, Maritza Isabel Álvarez Rodríguez (2006:85) señala en su artículo 

que Zaraza define la escritura así: «escribir es una actividad creativa». 

Después de saber el significado de la escritura, hablaremos sobre los tipos de 

escritura. De la parte española Maritza Isabel Álvarez Rodríguez (2005: 83) señala que 

existen dos tipos de escritura, que son: 

1. La escritura funcional: está relacionada con la lengua, la cual tiene dos 

partes: la primera es utilitaria y la segunda es estética. Su función es dar una 

información al lector, lejos de la retórica, las metáforas, la imaginación y la 

creatividad humana. 

2. La escritura creativa: depende de la creatividad humana y eso lo podemos 

observar en los periódicos árabes, particularmente en los periódicos iraquíes.  
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De la parte árabe Nabil Hadad (2002:17) propone distinguir entre la escritura 

funcional y creativa en los siguientes pasos: 

-Primero: Para Abd Al-Qadir Abu Sharifa (1994: 9) la expresión funcional es 

una expresión objetiva, el escritor está preocupado solo de una cosa, de 

transmitir el mensaje, por lo tanto, no aparecen sus sentimientos ni sus actitudes, 

mientras que la expresión literaria o creativa es una autoexpresión, es decir, se 

basa en la creatividad de la persona, en su cultura, su orientación intelectual, sus 

sentimientos, en los puntos de vista sobre una cosa o cuestión. Se descubre su 

estilo y su manera de pensar. El primer aspecto, el funcional lo vemos en los 

titulares de la portada, casi todos llevan una expresión objetiva. 

-Segundo: La expresión funcional es informativa mientras que la expresión 

literaria es imaginativa, pero eso no significa que esté llena de retóricas o de 

decoración verbal sino que es una cuestión de la lengua, tiene más de una 

dimensión y muchas funciones.  

 El lenguaje de la expresión funcional está muy cercano al de la lengua 

científica y práctica porque está enfocado solo al objetivo.  

-Tercero: según lo anterior, se puede decir que el autor del texto creativo es 

capaz de escribir el texto funcional porque, en el texto creativo, el autor tiene 

que demostrar sus talentos y sus capacidades, por eso se llama escritor, pero al 

que escribe un texto funcional se le llama autor.  

Para Abd Al-Qadir Abu Sharifa, (1994: 23)  

«La escritura funcional con el tiempo, algunas veces, desaparece después 

de realizar su objetivo, pero la escritura creativa siempre se renueva hasta 

el punto de que algunos textos literarios se caracterizan por su 

eternidad».  

La escritura funcional está relacionada con lo que llamamos objetivo o concreto. 

 

 

I.1.3.2. Los factores para enjuiciar el proceso de la escritura 

 

 Para que se pueda juzgar la escritura, hay que tener en cuenta cuatro 

consideraciones, según L. David Gray y Nabil Hadad (2002: 20):  

a) La forma de la escritura 
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b) Su estilo 

c) El tercer elemento es que la escritura tiene que someterse a sus normas. 

d) El tamaño que ocupa el trabajo escrito 

 

a) El primer elemento, es la forma del trabajo escrito y se divide en cuatro tipos: 

1. Creativa 

2. Sintética  

3. Traducida 

4. Escogida  

 

1. Naturalmente, la forma creativa ocupa el primer y el gran lugar y refleja la 

creatividad del ser humano. Por ejemplo, el texto literario es considerado como 

el nivel más alto de la forma creativa. 

 2. La síntesis de la escritura puede ser creativa o funcional. Creativa cuando la 

escritura depende de otras obras, caso de Tawfiq Al-Hakim
2
; funcional cuando 

la escritura se simplifica como en el caso de la divulgación científica. 

3. La tercera forma es la traducción. Según la Real Academia Española, 

consistiría en expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes 

en otra, en otro sentido, sería transmitir el significado del habla de una lengua a 

otra.  

4. Los textos escogidos: en el concepto retórico y sistemático, los textos 

escogidos presuponen la utilización de un texto para fortalecer una opinión y 

profundizar en un punto de vista, pero aquí no se refiere a esto, sino al 

presupuesto oral que aparece en los escritos de los medios de comunicación.  

 A continuación, veremos que el estilo es muy importante en el trabajo de 

escritura, eso significa que tiene muchos elementos; uno  de ellos es la lengua usada por 

el escritor y la estructura. 

 

b) El estilo 

 Las condiciones del estilo son los siguientes: 

                                                
2 Al-Hakim Tawfiq: es un escritor de Egipto, uno de los pioneros de la novela y de la escritura teatral 
árabes, uno de los nombres prominentes en la de la literatura árabe contemporánea. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-4VqUaWgIYbPhAeLxIGoAg&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2585%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576&rurl=translate.google.es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25AD&usg=ALkJrhh_sqjkGRXOaW6W6eWCp3Q6T19xbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-4VqUaWgIYbPhAeLxIGoAg&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2585%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576&rurl=translate.google.es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9_%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9&usg=ALkJrhg1K6kT8ShBY0rviIQvRZkZ8Gj_fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-4VqUaWgIYbPhAeLxIGoAg&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2585%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576&rurl=translate.google.es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE&usg=ALkJrhioguEqJDOqf40Pw3SPCAcEAKbTow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-4VqUaWgIYbPhAeLxIGoAg&hl=es&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%25D9%2582%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2585%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576&rurl=translate.google.es&sl=ar&u=http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A3%25D8%25AF%25D8%25A8_%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A&usg=ALkJrhjnjrNpf5j_oKfUkNRg8-MovgBCwQ
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1. La claridad en la expresión, especialmente en la expresión funcional porque el 

misterio o la imprecisión impiden conseguir el objetivo del escrito. 

2. La exactitud, y evitar el caos, especialmente en los nombres extranjeros y los 

números. 

3. Contar con  materia suficiente es muy importante para la escritura funcional, 

de esta manera se consigue obtener un equilibrio que a su vez logra la 

objetividad, por ejemplo, un estudio sobre el problema de la subida de la renta. 

El deber del autor es estudiar el problema en todos sus aspectos y transmitir 

todos los puntos de vista, especialmente, de las personas que tienen relación 

directa con este problema.  

4. La atracción: según L. David Gray (1972: 44), «La atracción es un elemento 

muy importante en el estilo, es decir, hace que el lector acepte con entusiasmo 

leer el texto hasta el final. Ese es el objetivo del escritor».  

El ejemplo clásico y famoso habla sobre el hombre que ha sido mordido por su 

perro, pero el buen estilo añade más atracción y deseo al tema a través de la exposición, 

aunque el tema sea habitual.  

c) El tercer elemento es que la escritura tiene que someterse a sus normas  

 

 Además de todo eso, hay que evitar cometer errores, las complicaciones, la 

pobreza del texto, etc. 

La exactitud y el sentido lingüístico son importantes así como elegir la palabra 

apropiada Por ejemplo en el lenguaje judicial se dice: el juez pronuncia la sentencia, 

pero no se puede decir «el juez menciona la sentencia».  

 Nabil Hadad (2002: 30) advierte que hay otros errores, como los errores de 

impresión. Esto afecta al esfuerzo del escritor, por ejemplo, por la omisión o la 

ignorancia de algunos técnicos. 

   

d) El tamaño que ocupa el trabajo escrito 

 

 El tamaño que ocupa el trabajo debe estar vinculado a la utilidad del tema. Por 

ejemplo, el estado de una ciudad pequeña exige un artículo pequeño, o al menos no 

parece necesario escribir un artículo grande. Solo en el caso de tratar un tema político o 
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sobre las consecuencias psicológicas y sociales del asunto se necesitaría mayor 

amplitud.  

   

I.1.4. LOS MEDIOS DE REDACCIÓN PERIODÍSTICA 

 

 Los medios de comunicación periodística reflejan otra forma de comunicación 

pública. Por eso, el objetivo de la redacción periodística es lograr su identificación a 

través de los géneros de los medios de comunicación. 

 Hilda Basulto (1998: 25) señala que la redacción es una actividad comunicativa 

de primer orden, que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Alfredo 

Salazar Duque (1999: 2) añade que la redacción consiste en un proceso de construcción 

de productos escritos, su aprendizaje y la elaboración de su materia prima –el 

pensamiento– y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. 

De esta concepción dialéctica de la escritura –que vincula el pensar con el escribir– 

deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y forma que todo redactor debe 

valorar como prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar.  

 Según Erik Barnouw (1965), «los poetas y los lectores comparten la misma 

opinión de que la intensidad y la profundidad de la experiencia pueden provenir de 

pocas palabras y, cuanto más colabore el lector en leer periódicos, mejor, por eso, 

prefiere que no elimine el impreso porque se considera una base principal para 

alimentar la mentalidad». 

Para Sharaf, Abd Al-Aziz (1987: 17), «la redacción es el medio», es decir, que el 

«mensaje» no contiene solo el contenido sino también la redacción, «es la tecnología de 

aplicar el habla apropiado de un tema o un estado y el género periodístico según la 

necesidad del lector, el oyente y el espectador».  

 Taha Mahmud Taha (1970: 80) añade que la retórica de la comunicación 

periodística tiene la palabra impresa como un remedio eficaz para llegar a la mentalidad, 

las emociones y los corazones de los lectores; al final influye en los pensamientos, la 

acción y el comportamiento. 

 La teoría general de redacción de los medios de comunicación se divide en 

secciones aplicadas. La capacidad de persuasión se diferencia según los géneros; cada 

uno de estos géneros tiene su capacidad, estilo y características. Los filólogos están de 

acuerdo con los periodistas en presentar los temas más complicados de forma impresa 
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mejor que oral, así  estos autores necesitarán más esfuerzo que los otros para redactar 

bien el tema. 

 Por otra parte, se encuentran algunas características débiles de la redacción en la 

prensa, que son: 

 Primero: El periódico es silencioso, es decir, carece de voz. Algunas veces esta 

debilidad representa una base de fortaleza porque es el único de los medios de 

comunicación en el que el lector puede determinar la velocidad de la lectura y el ritmo.  

 Segundo: El lector no tiene oportunidad de preguntar, responder o aclarar las 

cosas, en cambio, los otros medios de comunicación ofrecen, en gran parte, una 

elección.  

 Tercero: Para transmitir una noticia a los países europeos o árabes a través de la 

prensa se necesita un gran número de personas, pero solo una red de radio puede llegar 

a muchos oyentes en el mismo tiempo. Según William L. Rivers (1975: 31), «pocas 

personas de los redactores pueden producir muchas informaciones». 

 Cuatro: Los medios de comunicación tienen un punto intermedio; este punto 

tiene que ser, por lo menos, de un nivel intermedio para atraer la atención de muchas 

personas y lectores. 

 Zidan Abd al-Baqui añade que (1955: 44) «la eficacia de la prensa reside en su 

función comunicativa a los pueblos, que tiene sus características, que destacan más que 

en los otros medios, estas características son: 

1. Permite al lector leer el periódico en cualquier momento, también puede 

repetir la lectura y ver el texto más de una vez. 

2. Contiene muchos temas que necesitan análisis científicos. 

3. La naturaleza de los periódicos expone los detalles de acuerdo con los 

estudios extensos. 

4. La noticia se caracteriza por la longitud y análisis, todo lo contrario a las 

noticias de la radio. 

5. El periódico es una fuente de información segura en un mundo arruinado». 
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I.1.5. GÉNEROS PERIODÍSTICOS: LA NOTICIA 

 

I.1.5.1. Introducción 

 

Dado que nuestros corpus está compuesto fundamentalmente de noticias, nos 

detendremos brevemente en sus características, por lo que debemos enmarcarla en los 

otros géneros periodísticos. 

En la sociedad de la información, los dos extremos en torno a los cuales se 

suelen agrupar los géneros periodísticos son la información y la opinión. En el 

periodismo, en concreto, el español, se distingue: 

A. Géneros informativos: 1. La noticia. 2. El reportaje objetivo. Los géneros 

informativos tienen como finalidad dar cuenta de la actualidad con un lenguaje 

objetivo y directo. Para Álex Grijelmo (1997: 27), «son informativos los textos 

que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya sean 

nuevos o conocidos de antemano». La información no admite opiniones 

personales, ni mucho menos juicios de valor. 

II. Género híbrido o interpretativo: como la crónica. Es aquel en el que 

además de informar de un suceso o de un acontecimiento, el periodista expresa 

su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal 

y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la 

información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan 

hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El 

autor aparece de forma más o menos explícita como testigo cualificado de los 

hechos que relata. Este género ha sido incorporado por el periodismo moderno 

para contrarrestar la influencia de otros medios de comunicación. 

III. Géneros de opinión: la editorial, el suelto y el artículo o columna. Los 

géneros de opinión tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien 

escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en las que 

se han producido los hechos, y expresa juicios sobre los motivos y sobre las 

consecuencias que pueden derivarse de ellas. En ocasiones, puede proponer 

alternativas para mejorar o cambiar la situación. 
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 La noticia es el género informativo fundamental del periodismo oral o escrito. 

Consiste en el relato de un hecho importante o de carácter insólito directa o 

indirectamente relacionado con el hombre o con su existencia. 

 Desde el punto de vista de G. Martín Vivaldi (1998:369), la noticia es «el género 

periodístico por excelencia que da cuenta, de un modo sucinto pero completo, de un 

hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado, y de innegable 

repercusión humana». 

De esta manera, J. L. Martínez Albertos (1962: 22) dice que  «la información es 

la noticia de un hecho con la explicación de sus circunstancias y detalles, expuestos en 

orden inverso a su interés». 

Para Alex Grijelmo (1977: 27), «la noticia en estado puro viene dada siempre 

por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y, sobre 

todo, reciente».  

En la noticia lo importante es lo novedoso, la transcripción del acontecimiento 

que acaba de ocurrir, la explicación inmediata de los hechos. Todos los demás géneros 

periodísticos (la crónica, el reportaje, el artículo, la crítica...) son ampliaciones de ella. 

 Las noticias relacionadas con el futuro, como las noticias de las conferencias y  

proyectos y todas las noticias relacionadas con los eventos inminentes, no deben separar 

los acontecimientos de sus circunstancias. Stanley Johnson y Harris Jwaydan (1960: 27) 

están de acuerdo en que «no debe aislar los sucesos de las circunstancias que son el 

motivo de preocupación. En realidad, el periodista tiene que enseñar al lector la 

proximidad del hecho». 

Todos los autores españoles y árabes están de acuerdo en que la noticia es «una 

información». Según Ibn Mandur (1119: 1090) «وما اتاك من نبأ عمن تستخبر», esto significa 

«tuviste respuestas a tus preguntas en la noticia que te trajeron » (2000: 81). La palabra 

 .en el diccionario árabe significa todo el mundo se ha enterado de la noticia «استخبر»

 El diccionario de Lisān al-arab (1119: 1091) dice que la noticia es «todo lo que 

se transmite y ocurre oralmente o por escrito,  independientemente de que esto sea falso 

o verdadero».  

 Desde el punto de vista de los autores modernos, la noticia es una información 

de un accidente que se transmite al lector. Eso lo ha asegurado Leslie Stevens en el libro 

de Abd Al-Aziz Sharaf (2000: 84), que sostiene que «la noticia es una información de 

una idea, acontecimiento o de un conflicto actual que le interesa al lector». En el mismo 
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libro menciona que uno de los autores modernos opina que «la noticia es una de las 

actividades humanas que interesa, orienta, entretiene y enseña a la opinión pública». La 

noticia se define como «una mención de un evento que ocurre en un momento y atrae la 

atención del público al cual le importan los medios de comunicación, con una 

condición, que no viole las normas del gusto, las leyes de reputación. Cuando la noticia 

provoca más críticas, se considera más importante». «La noticia es todo lo que se trata 

en la lengua de la gente», «transmite correctamente los eventos, descubrimientos, 

opiniones que afectan a los lectores y les llama la atención».  

Hay otra definición de Jalal al-Din al-Hamamsi (1968: 23-24), que afirma que 

«cuando el contenido de la noticia importa a la mayoría de la gente y los redactores ven 

en su materia un beneficio particular o una orientación importante para realizar un 

trabajo esencial y especifico, en este caso, la noticia merece ser impresa y publicada 

para el pueblo».  

 En resumen, la noticia es un evento verdadero, nuevo, de interés general, existe 

en las páginas de un periódico, adoptando unas formas literarias determinadas, a través 

de la elaboración de unos particulares géneros periodísticos y su motivo es atraer la 

atención del lector. Eso lo ha confirmado J. L. Martínez Albertos (1972: 36-37 y 44) 

diciendo que «la noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que 

se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para 

la difusión». 

 

I.1.5.2. Elementos que evalúan una noticia. 

  

 Carl Warren (1951), como referente, ha enumerado diez elementos principales 

para valorar el contenido de la noticia, que son los siguientes:  

 

1. Actualidad: el momento de producir, anunciar y descubrir el evento. 

2. Proximidad: el momento que ocurre en un lugar el evento. 

3. Consecuencias: los resultados futuros del evento. 

4. Relevancia personal: algunas personas pueden producir noticias con sus 

actuaciones públicas. 

5. Suspense: ¿qué ocurrirá aquí? 
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6. Rareza: a lo que no estamos acostumbrados. 

7. Conflicto: desacuerdos entre gente distinguida, aspectos de escándalos 

futuros. 

8. Sexo: elemento definitivo en las noticias de la prensa sensacionalista, se 

presenta de una forma casi elogiada en los acontecimientos de tipo económico, 

político, cultural, artístico, etc.  

9. Emoción: dramas y sentimientos que tocan el corazón de las personas. 

10. Progreso: es el desarrollo en los datos e ideas que producen en los hombres 

el convencimiento de los ilimitados productos y recursos del ser humano. El 

progreso debe ser tratado periodísticamente con referencias concretas: ¿qué 

significa para nosotros –aquí y ahora– este avance técnico y este 

descubrimiento? 

 Nicolás González Ruiz (1966: 36-44) está de acuerdo con Carl Warren en estos 

elementos que ya hemos mencionado diciendo: «A este objeto –es decir, para conocer 

por qué un hecho se convierte en noticia periodística–, en las escuelas de Periodismo se 

estudia la lista de los caracteres de la noticia o, con mayor precisión, de los factores 

objetivos de interés público, de las circunstancias que pueden actuar sobre un 

acontecimiento convirtiéndolo en noticia. De la escuela norteamericana, tan propicia a 

la esquematización práctica, nos han llegado las primeras listas de caracteres de la 

noticia o puntos de lo periodístico. Ni que decir tiene que estas relaciones demuestran 

ciertas variedades de criterio y que, al incorporarse a nuestros manuales y tratados, han 

sufrido modificaciones o ampliaciones. He aquí, respectivamente, dos listas de 

composición norteamericana:  

1- Proximidad temporal, proximidad física, consecuencia prominencia, drama, 

atracción, conflicto, sexo, emoción y progreso.  

2- Actualidad, proximidad, prominencia, importancia, rareza, interés humano, amor a la 

lucha, emociones, deseos de superación y entretenimiento y diversión.  

Y una de confección española es:  

3- Actualidad, proximidad y familiaridad, eminencia o celebridad, novedad o rareza, 

vida, rivalidad o lucha, sentimientos, amor, utilidad, dinero o propiedad, diversiones y 

deportes, intereses locales y generales, intereses domésticos, moralidad, cultura y 

número, y calidad de los lectores afectados». 
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I.1.5.3. Elementos básicos que componen la noticia 

 

 En la estructura de la noticia aparecen dos componentes fundamentales:  

1. El titular 

2. El cuerpo de la noticia 

 

A) El titular 

 Álex Grijelmo (2008: 465-466) cita que «el titular es el más sencillo de redactar 

y es el que encabeza textos noticiosos. Este objetivo consiste en sintetizar el hecho 

principal, la noticia, en una frase corta. La frase escogida responde a los criterios de 

claridad, brevedad y atractivo».  

Según el libro de estilo de El País (1960: 43), «los titulares constituyen el 

principal elemento de una información, sirven para centrar la atención del lector». 

Lo que hemos dicho está confirmado por Paula Gonzalo Gómez (2003: 655): 

«La finalidad del titular es muy clara: llamar la atención de los lectores y transmitirles 

lo más atractivo o lo más relevante de la información». 

E. Alarcos Llorach (1977) dice de los titulares que son «los letreros con que se 

indica o se da a conocer el contenido, objeto o destino de un escrito impreso en los 

periódicos». 

El titular es el elemento más relevante de una noticia. Se compone de uno o 

varios de los siguientes elementos: cintillo, antetítulo, título o cabeza, subtítulo y 

sumario (uno o más).  

El título es el elemento esencial e imprescindible. Constituye el encabezado de 

una información y está compuesto con una tipografía mayor que el resto del texto. 

Consiste en una frase breve, clara y concisa, que recoge la síntesis o la esencia del 

contenido de la información. Casi todos los autores coinciden en precisar el carácter de 

los titulares como Albert A. Sutton (1963: 254), quien dice: «La expresión en pocas 

palabras de lo más destacado de la noticia», y eso lo ha apoyado J. Martín Domínguez 

(1996: 32): «La concreción de todo el contenido redaccional de una información en el 

menor número de unidades de significación».  

El cintillo es una clase especial de título, a toda plana y de una sola línea, que 

encabeza una página. 
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El antetítulo precede al título y enmarca la noticia indicando de manera general 

el asunto o el lugar donde se desarrolla. Se escribe con un tipo de letra diferente y en un 

cuerpo menor que el título. Puede estar constituido por una única palabra. 

 El subtítulo añade alguna particularidad o concreción. Se suele utilizar cuando el 

título es indicativo, es decir, cuando solo anuncia o indica de qué se trata. Por ejemplo, 

el título «San Mamés revive ‘el espíritu de Gainza» precisa un subtítulo que aclare de 

quién se trata: El Athletic sella prácticamente la permanencia con goles de Aduriz y 

Llorente, y el Mallorca se hunde con dignidad en la tabla. (El País -deporte- 

11/05//2013) 

El sumario es una indicación o resumen breve del contenido de la noticia, 

generalmente en forma de lista de temas o puntos tratados. 

 

B) El cuerpo 

 El cuerpo de la noticia está integrado por los restantes párrafos que desarrollan  

y completan la información del lead o la entradilla. Si las noticias son amplias, lleva un 

párrafo de entrada o encabezamiento, más conocido como entradilla o lid (del inglés 

lead). La estructura del párrafo tiene una forma decreciente en cuanto a su importancia, 

suele representarse como una pirámide invertida. 

Hay muchas definiciones de lead y una de ellas nos la ofrece Secanella Perta 

(1980: 58)
 
 «El lead es el párrafo inicial donde se expresa lo principal, es la puerta de la 

noticia, por el cual decide el lector seguir leyendo. Pero antes de esto existe un requisito 

previo: el titular, por él decide el lector hacerse o no con el periódico». 

El lead es la comida, el aire y la agradable red del lector. Se parece a los 

entrantes que abren el apetito y que nos ofrecen una comida de tres platos diferentes. 

Eso lo apoyó la Agencia UPI, el mejor lead no es aquel que tan solo sacia la primera 

curiosidad del lector, sino que enciende su apetito para seguir leyendo. 

También la Agencia de Comunicación AP expresa que «el lead bueno es capaz 

de rozar la esencia del tema… y la originalidad del suceso, o simplemente prepara el 

escenario para contar la historia». 

Según Secanella (1980: 58), «el lead es el párrafo inicial donde se expresa lo 

principal, es la puerta de la noticia; por él decide el lector seguir leyendo». 

J. L. Martínez Albertos (2007: 291) evita  mezclar el término «lead», traducido 

del inglés al castellano «cabeza», que corresponde más bien al término «headline»: 

http://ccaa.elpais.com/deportes/2013/05/11/actualidad/1368272013_907461.html
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títulos, sumarios, encabezamiento. Por el contrario, el lead es ya en sí mismo texto 

informativo, el primer párrafo del texto de información (o de un reportaje, una crónica o 

un artículo) y añade que es la parte inicial, el párrafo de la entrada de cualquier escrito 

periodístico, sea cual sea el género al que pertenezca, y está donde reside la importancia 

capital y decisiva.  

Dicho de otro modo, según Harris (1973: 279) «el título, en el lenguaje 

periodístico, es como la entrada, el escaparate de la información». Igualmente, 

Hernando Cuadrado (2000: 17) lo definen como sigue: «Es el párrafo inicial, 

normalmente impreso en negrita o en cursiva, y tiene como finalidad dar a conocer al 

lector lo sustancial de la noticia, siguiendo la fórmula de las «seis W»: Who? «¿quién?», 

What? «¿qué?» When? «¿cuándo?», Where? «¿dónde?», Why? «¿porqué?» How? 

«¿cómo?», correspondiente al autor, hecho, tiempo, lugar, causa, y modo, 

respectivamente
3
. 

Para C. Warren (1959: 90) «en el caso de la información, el párrafo inicial busca 

condensar sinópticamente toda la noticia en aquellos datos esenciales para una cabal 

comprensión de la misma. En el lead informativo se destaca la esencia o los datos más 

sobresalientes del conocimiento del que se quiere dar noticia. Este lead se conoce 

también con el nombre del "lead del sumario" y su técnica de realización aparece 

vinculada a la rutina profesional del quehacer periodístico que se distinga con el nombre 

de la "fórmula de las 5 W s" ». 

Para que una entradilla tenga éxito, es necesario que resuma la noticia para el 

lector. Se redacta de manera atrayente para suscitar el interés; puede aparecer en negrita, 

separado de la noticia, o bien como primer párrafo del cuerpo. Exige al escritor que 

responda a las seis preguntas (quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo), y tiene que 

establecer una distinción clara entre el lead de información y el lead de los demás 

géneros periodísticos. Tiene una extensión de cuatro a seis líneas, de modo que su 

lectura aclare lo que haya sucedido. Según el Libro de Estilo de El País, su extensión 

ideal son unas sesenta palabras. 

Finalmente, Carl Warren (1975: 291) explica lead a su manera: 

 «En el caso de la información, el párrafo inicial busca condensar sinópticamente 

toda la noticia en aquellos datos esenciales para una cabal comprensión de la 

                                                
3 Estos seis elementos no son necesarios en toda noticia. Puede faltar alguno de ellos o amalgamarse dos o 

más en uno solo. Por ejemplo, How?, tiende a incluirse en What? O en why? Los más importantes son 
Who? y Why? 
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misma. En el lead informativo se destaca la esencia o los datos más 

sobresalientes del acontecimiento del que se quiere dar noticia. Este lead se 

conoce también con el nombre del «lead del sumario» y su técnica de realización 

aparece vinculada a la rutina profesional del quehacer periodístico, que se 

distingue con el nombre de la «fórmulas de las 5   s». 

 

I.1.5.4. La estructura de la noticia 

 

Las principales estructuras son: 

1. Estructura de pirámide normal: La estructura tradicional del texto narrativo 

suele dejar los elementos de mayor importancia para el final. La exposición de los 

hechos sigue un orden cronológico de interés ascendente, de modo que lo más 

destacado, el clímax y el desenlace, se sitúan al final del texto. 

 

 

            

            

            

                     Planteamiento  

                      Detalles   

 

     

      

           Datos de interés               Nudo  

      Creciente                 Desarrollo 

 

 

                               

                                           Clímax                                  Desenlace  
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2- Estructura de pirámide invertida: En la noticia, en cambio, los datos más 

importantes han de aparecer al principio. Consiste en colocar el núcleo de la 

información (lo esencial) en el primer párrafo y los detalles complementarios en 

los párrafos sucesivos, siguiendo un orden decreciente de importancia. Esta 

estructura informativa nació con el telégrafo, que obligaba a transmitir los datos 

con claridad y brevedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

Pirámide truncada: Cuando la noticia es extensa y se precisa conciliar el orden 

de importancia y el orden cronológico en la exposición de los hechos, este tipo de 

pirámide se llama también «reloj de arena» 

  

                         

        Lead                   

   Entrada  

      

     Material de apoyo  

        Cuerpo            Datos y cifras              Material de apoyo  

                                                     en orden decreciente                                                                                                                     

        

 

    

       Final               

                                                     

      El Titular 
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                Entradilla  

      Datos        Datos  

          Explicaciones                Explicaciones                           Cuerpo  

            Documentos  

        Datos 

             Explicaciones  

              Nuevos datos  

       Cierre 

 

 

Se comienza el relato presentando aquellos datos más significativos, que se 

recogen también en el título y la entradilla; se sigue con el resto de la información en 

orden decreciente de interés. En un momento dado se interrumpe este orden para ofrecer 

una serie de informaciones complementarias o antecedentes del hecho que ayuden a 

entender mejor la noticia. Por último, se retoma la narración, esta vez siguiendo un 

orden cronológico de interés creciente y terminando con un cierre llamativo e 

interesante. A este respecto Alex Grijelmo (1997: 28) señala: 

«En ocasiones no está de más romper la línea de la pirámide invertida para 

introducir explicaciones o documentación que enriquezcan la noticia, aunque ello 

suponga romper el desarrollo cronológico de un relato, la relación de hechos o su 

estructura». 

 

I.1.5.5. La jerarquía de las noticias 

 

Algunos autores señalan que hay dos recursos principales de los que dispone el 

periodista para llamar la atención sobre una información: la titulación y la ubicación o 

localización del texto en la página. 

            El Titular 
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Para saber la importancia que un medio escrito da a una noticia determinada, hay 

que valorar los siguientes datos: 

1. Los titulares de las noticias más importantes se sitúan en la portada, mientras 

que el resto se localizan en las páginas interiores y, además, existen ciertas zonas 

a las que los lectores dirigen preferentemente la atención. 

2. El cuerpo (tamaño) de las letras está en consonancia con la importancia de la 

noticia; un titular las lleva de mayor tamaño. 

3. Las noticias consideradas más notables se ubican en las páginas impares en 

lugar de las pares, puesto que al abrir el periódico son las primeras que se ven y 

las más fáciles de leer. 

4. Cuanto más destacada es una noticia, más columnas ocupa. 

5. La presencia o ausencia de ilustración, así como su tamaño, permiten destacar 

algunas noticias sobre otras. 

6. La información situada dentro de un recuadro de fondo tiene mayor realce 

visual dentro de la página que el resto de las informaciones. 

Como resumen de lo que hemos dicho, mostramos el mapa conceptual siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                               Es       El relato objetivo de un hecho 

                                                     

              Está formada por:                                         Se caracteriza por narrar un hecho 

                                                               

 

 

 

 

 

 

-Antetítulo -Contiene lo esencial      -Qué   -Actual 

-Titulo             de la información      -Quién   -Veraz 

-Subtítulo -su extensión es de      -Cómo   -Objetivo 

-Cintillo unas 60 palabras     -Cuándo  -Breve 

-Sumario -Guarda relación con     -Dónde  -Denso 

  el título     -Por qué  -De interés humano 

El titular  La entradilla 

 

 El cuerpo 

LA NOTICIA 
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CAPÍTULO II: ERRORES ESTUDIADOS 
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II.1. LOS TIPOS DE ERRORES VERBALES 

 

 

II.1. 1. LOS TIPOS DE ERRORES VERBALES QUE COMETEN LOS 

PERIODISTAS EN LOS PERIÓDICOS EN ESPAÑOL 

 

Todos los periodistas tienen que escribir de forma correcta y evitar cometer 

errores. El periodista debe dominar las reglas de escritura básicas como la gramática, 

ortográfica, estilo… 

Para el español me he apoyado en los libros de Álex Grijelmo (2008: 159) y José 

Manuel de Pablos (1997: 19- 211), quienes explican los errores más frecuentes 

cometidos por los periodistas. Asimismo, me he basado en la RAE y en la Fundéu. 

Para poder comparar dos lenguas de tipología y familia distintas me he basado 

en los verbos. Los verbos forman el motor de los periódicos ya que son estos los que se 

encargan de  transmitir cualquier evento o acción que intentamos contar. En nuestro 

trabajo nos centramos en los cinco tipos de errores que más se cometen tanto en español 

como en árabe. Empezamos con  la lengua española. 

 

A) El error de significado 

 

 Álex Grijelmo (1997: 207) nos explica en su libro que el mal uso de los verbos 

lleva a una gran confusión a los jóvenes periodistas hasta llegar a mezclar el significado 

del verbo «sería» con el de «habría sido». La gravedad del asunto nos ha hecho 

reflexionar y, por ello, en  nuestro trabajo nos centramos en este error, pero con otros 

verbos, también mal empleados, por los periodistas. Por ejemplo verbo abatir, 

interceptar, conformar… 

 

B) El error de régimen o similares 

 

Según Rosario Navarro Gala (1999: 482), la preposición es la categoría 

gramatical que arroja un saldo más elevado de errores en la prensa española y en la 

prensa árabe. L. Alberto Hernando y Álex Grijelmo (1997: 230) aluden en sus obras que 
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los periódicos a menudo caen en el anglicismo, así lo vemos en el siguiente ejemplo: El 

presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, ha sido elegido como 

secretario general adjunto...(EP/27/04/2013). 

 

En esta frase, la FUNDÉU está de acuerdo con el diccionario panhispánico de 

dudas en que el empleo de como, que en estas construcciones funciona a modo de 

preposición, se considera un anglicismo que conviene evitar.  

 

C) No existe la forma 

 

Según expone en su libro Álex Grijelmo, (1997:213) aunque este no parece un 

error habitual, su presencia destroza hasta la mejor información: en nuestro trabajo 

hemos señalado este tipo de error con el nombre «no existe la forma». Veamos un 

ejemplo: «…que el paro seguirá siendo enorme y que no será posible recuperar el daño 

inflingido a la sanidad o a la educación». (EP/08/03/2013) 

Otro caso sería el siguiente: Al Gobierno solo le interesa un acuerdo para 

legitimizar una política quemada. 

En las oraciones anteriores, los verbos infligir, legitimizar o desescalar son 

verbos cuyas formas no existen. Esto ya lo aseguró la Fundéu que nos señala que la 

forma correcta es legitimar, no legitimizar. Con respecto al verbo desescalar el Manual 

de español rechaza esta forma y se aconseja usar las formas reducir, atenuar, paliar o 

distender. Con relación al verbo infligir, la Fundéu informa de que lo adecuado es usar 

infligir o infringir en lugar de emplear la forma incorrecta infligir. 

 

D) Ausencia del pronombre 

 

La Nueva gramática de la lengua española define los verbos pronominales 

como aquellos que necesitan complemento directo e indirecto, como el verbo 

arrepentirse. Siempre se usan con uno de los siguientes pronombres: me, te, se, nos, os, 

se. Álex Grijelmo afirma lo mismo y nos da un ejemplo más, antojarse. Así, escribimos 

correctamente «se me antojó».  Añade la FUNDÉU que el verbo antojarse se usa solo 

en tercera persona y siempre con los pronombres me, te, le, nos, os y les: se me antoja, 

se les antoja...  

http://lema.rae.es/dpd/?key=como
http://lema.rae.es/dpd/?key=como
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E) Otros errores sintácticos 

 

En nuestro trabajo exponemos otro de los errores que cometen los periodistas: el 

impersonal catalán, que consiste en una conjugación errónea empleando el plural y no el 

singular. Por ejemplo: «Habían muchas personas en la manifestación» o «En la junta 

directiva hubieron numerosas intervenciones en la línea de mantener la cita» 

(EP/05/02/2013). El empleo del impersonal catalán lo hallamos con frecuencia en 

Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y en muchos países 

hispanoamericanos.  

 

II. 1. 2. EL USO CORRECTO E INCORRECTO DE LOS VERBOS 

ESPAÑOLES 

  

Para fundamentar mi trabajo, en cada verbo me apoyaré en las siguientes obras: el 

Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), la Nueva gramática de la lengua española, 

el Diccionario de dudas de Manuel Seco, el Diccionario de Lengua Castellana en que 

se explica el verdadero sentido de las voces, el Diccionario de sinónimos y antónimos, 

la Fundación del Español Urgente (Fundéu), el Confidencial (el diario de los lectores 

influyentes), el Centro Virtual de Cervantes, en los libros Errores del texto periodístico 

de José Manuel de Pablos, El estilo del periodista de Álex Grijelmo, Dígalo sin errores  

de Ávila Fernández  y en artículos de Justo Fernández López y de Carlos Alonso 

Hidalgo Alfageme publicados en la Hispanoteca. 

 

1. Abatir 

La Fundéu coincide con el DRAE y el Diccionario esencial en que el verbo 

abatir significa «derribar, derrocar, inclinar o humillar», pero nunca tiene el sentido de 

matar. El Confidencial corrobora lo mismo que las fuentes anteriores.  
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2. Abstenerse 

El diccionario de la RAE, el DPD y el Diccionario esencial definen este verbo 

como  «privarse de algo» y « no participar en algo a lo que se tiene derecho». Es un 

verbo irregular y se construye normalmente con un complemento introducido por de. 

Carlos Alonso Hidalgo Alfageme (2008: 4-11) señala que el verbo abstenerse siempre 

lleva la preposición de. 

  

 3. Abusar 

La Fundéu nos explica que no es adecuado emplear el participio abusado 

(«personas abusadas») para aludir a las víctimas de abusos sexuales. Según recuerda 

el Diccionario panhispánico de dudas, no es apropiado decir que «una persona ha sido 

abusada» y en su lugar  proponen alternativas como sufrir abusos o ser víctima de 

abusos. 

  

 4. Antojarse 

Según el DPD, este verbo es intransitivo pronominal y se construye con un 

complemento indirecto obligatorio, expresado a través de los pronombres átonos de 

dativo me, te, le(s), nos, os. La Fundéu  confirma la información del DPD y señala que 

se usa solo en tercera persona. Justo Fernández López, en la Hispanoteca, indica que 

este verbo no debe emplearse sin el pronombre de dativo: «Madrid se antojaba una 

escala…». 

  

 5. Aplicar 

En el DPD exponen que el verbo aplicar es un verbo transitivo y no debe 

emplearse con el sentido de «solicitar, especialmente por escrito», por calco del inglés 

to apply. El Confidencial nos aclara que este verbo es uno de los anglicismos. El 

Diccionario de sinónimos y antónimos tampoco lo considera un sinónimo de solicitar 

una entrevista o presentar una plaza. 

  

 6. Conducir 

El DPD aconseja evitar el uso abusivo del verbo conducir como un simple 

sinónimo de presentar cuando se trata de programas de radio o televisión. En el 

Diccionario de la Lengua castellana no se indica que conducir sea sinónimo de 

http://lema.rae.es/dpd/?key=abusar
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presentar. José Manuel de Pablos (1997: 19-211),  nos aclara el mal de uso de este 

verbo en su libro.   

  

 7. Conformar 

 En el DRAE este verbo significa «dar forma de algo físico»; igualmente, la 

Fundéu informa de que el verbo conformar se utiliza a veces indebidamente con el 

sentido de formar. En el libro Errores del texto periodístico, José Manuel de Pablos nos 

advierte del uso dudoso del verbo conformar como sinónimo de formar.  

 

 8. Desescalar 

Este verbo no está registrado en ningún diccionario. La Fundéu rechaza este verbo 

y aconseja usar los verbos reducir, atenuar, paliar o distender. 

  

 9. Desmentido 

En el DPD el adjetivo desmentido significa «acción y efecto de desmentir 

públicamente algo» y «comunicado en que se desmiente algo». No es correcta la forma 

desmentís, error producido por el cruce con el sustantivo sinónimo mentís. Sin embargo, 

el Centro Virtual Cervantes nos indica que en el diccionario actual no aparece 

desmentida, pero sí desmentido con el significado de «acción de desmentir». Cosa tanto 

más significativa cuando en el Diccionario de dudas de la lengua española, del mismo 

Manuel Seco, leemos: «desmentido. Galicismo por desmentida o mentís»; si bien 

advierte con mucha razón, después de aportar dos ejemplos, que «no es falta grave, pero 

cuesta muy poco trabajo decirlo bien». El libro de estilo de El País señala que 

desmentido es galicismo sustituible en español por mentís. Los autores (2007: 164) 

expresan lo mismo en el libro Periodismo social, el compromiso de la información.  

 

 10. Detentar un cargo 

En el DPD, el verbo detentar significa poseer o retener [algo, especialmente un 

título o cargo] ilegítimamente; la definición de la Fundéu es «retener y ejercer 

ilegítimamente algún poder o cargo público». José Manuel de Pablos ha señalado en su 

libro que el verbo detentar significa ocupar un cargo ilegal.  
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 11. Dimitir y destituir o cesar 

El DPD indica que no debe confundirse este verbo transitivo, cuyo complemento 

directo designa a la persona que es expulsada de su cargo, con los intransitivos cesar y 

dimitir. Sin embargo, la Fundéu expone que para señalar que a alguien se le ha obligado 

a dejar su cargo lo adecuado es utilizar el verbo destituir. José Manuel de Pablos define 

el verbo destituir como «privar a alguien a una cosa», mientras que dimitir es el 

sinónimo de marcharse o renunciar. Álex Grijelmo está de acuerdo con las definiciones 

del verbo dimitir y destituir. 

 

 - Dimitir el papa 

 La Fundéu indica que los papas no dimiten ni abdican de su ministerio, renuncian 

a él. Álvaro Pelaéz, en su artículo «La renuncia del papa en las recomendaciones 

lingüísticas de la semana», publicado en el periódico Huffington Post, dice que el papa 

ni renuncia, ni dimite, ni abdica según figura en el Código de Derecho Canónico. 

 

 

 -Dimitido 

El DPD señala que el participio del verbo dimitir no debe usarse como adjetivo 

para referirse a la persona que dimite, para ello hay que usar el término dimisionario. En 

la portada del Confidencial (2009) se nos informa de que el participio dimitido no debe 

usarse como adjetivo para referirse a una persona que dimite, es decir, que renuncia 

voluntariamente al cargo o empleo que ocupa. El término correcto para ello es 

dimisionario. 

   

 12. Elegir  

El DPD señala que como en estas construcciones funciona a modo de preposición y 

lo considera un anglicismo que conviene evitar. La Fundéu expone los verbos elegir, 

nombrar, denominar, declarar y otros de parecido sentido resultan más apropiados que 

utilizar como para introducir el complemento. 

  

 13. Finalizar 

 Tanto el DRAE como el Diccionario esencial señalan que el verbo finalizar 

significa «concluir una obra, darle fin», y dicho de una cosa: «extinguirse, consumirse o 
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acabarse», pero no indican nada relacionado con el tiempo. La Fundéu recomienda que 

no se abuse del verbo finalizar cuando se hable de tiempo, ya que para este caso existen 

otros verbos más apropiados como vencer, expirar o cumplirse. El Centro Virtual 

Cervantes nos aclara que sí existe una diferencia entre los verbos finalizar y clausurar. 

Muchas veces se utiliza para explicar que «la charla finalizó con el discurso del 

decano», cuando en realidad debería haberse utilizado clausurar. Finalizar, clausurar y 

terminar son tres verbos comodines que por su amplitud de significado se emplean con 

excesiva frecuencia, aunque existen otros términos que se ajustan mejor a lo que se 

quiere decir. 

   

14. Haber 

La Nueva gramática de la lengua española aclara que una de las construcciones   

impersonales del verbo haber es hubo, en tercera persona del singular, no en plural. El 

DPD explica que muchos hablantes interpretan erróneamente el sustantivo que aparece 

pospuesto al verbo haber como su sujeto y, consecuentemente, ponen el verbo en 

tercera persona del plural cuando dicho sustantivo es plural «Hubieron muchos factores 

que se opusieron a la realización del proyecto». Tal como señala la Fundéu, el 

verbo haber se usa como impersonal y lo adecuado es emplearlo siempre en singular. 

José Manuel de Pablos demuestra que este verbo es incorrecto y la forma correcta es 

hubo. 

  

 15. Inflingir  

El verbo infligir en el DPD significa «causarse un daño físico o moral o imponerse 

un castigo» y no debe confundirse con el verbo infringir que significa «quebrantar una 

ley, un precepto o un acuerdo». Deben evitarse asimismo los cruces entre ambos verbos, 

que dan lugar a las formas inexistentes infrigir y, sobre todo, inflingir. El verbo infringir 

en la Fundéu significa «incumplir normas», mientras que infligir es «causar daño o 

imponer castigo» y, por lo tanto, no es adecuado emplearlos indistintamente. 

  

 16. Interceptar 

El verbo interceptar en el DRAE significa «apoderarse de algo, detener algo». Se 

refiere a algo, no a una persona. La Fundéu ha mostrado que interceptar, con el 

significado de «apoderarse de algo o detenerlo antes de que llegue a su camino», tiene 
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como complemento una cosa (por ejemplo, un vehículo), no a una persona (como los 

pasajeros de un vehículo), tal como precisa el diccionario Clave.  

 

 17. Legitimizar 

Como señala el DPD, este verbo es innecesario, y debe evitarse. La forma correcta 

es legitimar y significa «dar legitimidad a algo o a alguien». La Fundéu expresa que la 

forma correcta es legitimar, no legitimizar. La Fundéu de Colombia advierte de la forma 

incorrecta del verbo legitimizar en el periódico del país, en el artículo publicado 

(25/01/2012) «Verbo adecuado es Legitimar y no Legitimizar».  

 

 18. Señalizar y señalar 

En el DRAE el verbo señalar significa «poner o estampar señal en una cosa para 

darla a conocer o distinguirla de otra, o para acordarse después de algo», y el verbo 

señalizar significa «colocar en las carreteras y otras vías de comunicación las señales 

que indican bifurcaciones, cruces, pasos a nivel y otras para que sirvan de guía a los 

usuarios». Tal como señala la Fundéu, el verbo señalizar significa «colocar señales en 

un lugar, especialmente señales de tráfico para regular la circulación», y señalar, entre 

otras acepciones, «hacer señal para dar noticia de algo». También el Confidencial 

demuestra la diferencia del significado entre los dos verbos. El periódico de Liga 

BBVA (26 de septiembre de 2013) nos expone en su artículo «Señalizar y señalar no 

son equivalentes» que en muchas noticias deportivas se produce una confusión entre los 

verbos señalar y señalizar: «Muñiz señalizó el penalti cuando ya se llevaban algo más 

de cuatro minutos de tiempo extra».  

  

A modo de síntesis, voy a facilitar en la tabla 1 una lista de verbos incorrectos con 

su significado, junto a otra lista de los verbos que deberían usarse en su lugar, que 

serían, por tanto, los correctos: 
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Verbos incorrectos Verbos correctos Su significado en DRAE 

1. Abatir (un joven de 

23 años) 

Matar, asesinar, 

disparar o tirotear. 

1. tr. Derribar, derrocar, echar por 

tierra. 

2. tr. Hacer que algo caiga o 

descienda.  

3. tr. Inclinar, tumbar, poner 

tendido lo que estaba vertical.  

4. tr. Humillar. 

5. Hacer perder el ánimo, las 

fuerzas, el vigor.  

2. Abstenerse a Abstenerse de Contener o refrenar, apartar. 

3. Abusar: Personas 

abusadas 

 

Sufrir abusos, ser 

víctimas de abusos 

(No es adecuado 

emplear el 

participio abusado 

para aludir a las 

víctimas de abusos 

sexuales). 

1. intr. Usar mal, excesiva, injusta, 

impropia o indebidamente de algo 

o de alguien.  

2. intr. Hacer objeto de trato 

deshonesto a una persona de 

menor experiencia, fuerza o poder.  

4. Antojarse Verbo antojarse se 

usa solo en tercera 

persona y siempre 

con los 

pronombres me, te, 

le, nos, os y les. 

1. prnl. Dicho de una cosa: 

Hacerse objeto de vehemente 

deseo, especialmente si es por 

puro capricho.  

2. Dicho de una cosa: Ofrecerse a 

la consideración como probable.  

5. Aplicar (una 

entrevista o una 

plaza en la 

universidad) 

Presentar o 

solicitar 

1. tr. Poner algo sobre otra cosa o 

en contacto de otra cosa. 

2. tr. Emplear, administrar o poner 

en práctica un conocimiento a fin 

de obtener un determinado efecto  

3. tr. Referir a un caso particular lo 

que se ha dicho en general, o a un 

individuo lo que se ha dicho de 

otro. 

4. tr. Atribuir o imputar a alguien 

algún hecho o dicho. 

5. tr. Destinar, adjudicar, asignar. 

6. tr. Der. Adjudicar bienes o 

efectos. 

7. prnl. Poner esmero, diligencia y 

cuidado en ejecutar algo, 

especialmente en estudiar. 

6. Conducir:   Conducir 

un programa 

Mal uso de este 

verbo. 

1. Llevar, transportar de una parte 

a otra. 

7. Conformar (las 

últimas páginas que 

conforman la obra) 

Integrar, formar 

completar, llenar, 

culminar, 

componer 

1. Ajustar, concordar algo con otra 

cosa. 

2. Dar forma física a algo. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=21XziNeOdDXX2u73NJ63
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8. Desescalar  No existe en la 

RAE 

- 

9. Desmentido 

(galicismo) 

Mentís, 

desmentida 

Decir a alguien que miente. 

10. Detentar un cargo Ocupar 1. Retener y ejercer ilegítimamente 

algún poder o cargo público. 

2. Dicho de una persona: Retener 

lo que manifiestamente no le 

pertenece. 

11. 

 

 

Destituir 
No se tienen que 

mezclar los dos 

verbos. 

1. Separar a alguien del cargo que 

ejerce. 

2. Privar a alguien de algo. 

Dimitir o cesar Significa Renunciar, hacer 

dejación de algo, como un empleo, 

una comisión 
Dimitir el Papa  Renunciar 

El ministro dimitido Dimisionario 

12. Elegir, nombrar, 

denominar, declarar 

(como presidente) 

Elegir presidente.  1. tr. Escoger, preferir a alguien o 

algo para un fin. 

2. tr. Nombrar por elección para 

un cargo o dignidad. 

13. Finalizar (cuando se 

refiere a tiempo) 

Vencer, expirar o 

cumplirse. 

1. tr. Concluir una obra, darle fin. 

2. intr. Dicho de una cosa: 

Extinguirse, consumirse o 

acabarse. 

14. Hubieron Hubo Ocurrir. Verbo impersonal, se 

conjuga la tercera persona del 

singular, salvo cuando funciona 

como verbo auxiliar. 

15. Inflingir  Infringir o infligir 

(depende del texto)  

No existe en la RAE. 

16. Interceptar (a dos 

mujeres) 

Interceptar un 

vehículo o retener 

personas (dos 

mujeres...) 

1. tr. Apoderarse de algo antes de 

que llegue a su destino. 

2. tr. Detener algo en su camino. 

3. tr. Interrumpir, obstruir una vía 

de comunicación. 

17. Legitimizar Legitimar  El verbo Legitimizar no existe en 

RAE.  

Legitimar: probar algo conforme a 

las leyes. 

18. Señalizar (señalizó 

otro penalti al equipo 

visitante) 

Señalar  Colocar en las carreteras y otras 

vías de comunicación las señales 

que indican bifurcaciones, cruces, 

pasos a nivel y otras para que 

sirvan de guía a los usuarios. 

 

Tabla 1. Resumen de los verbos españoles en uso incorrecto y correcto 
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II.1.3. LOS ERRORES DE LOS VERBOS QUE COMETEN LOS PERIODISTAS EN 

LOS PERIÓDICOS ÁRABES 

 

Ya hemos hablado de los tipos de errores verbales cometidos en la prensa 

española, basándonos en los diccionarios y los autores citados anteriormente. Ahora 

vamos a tratar los errores verbales que cometen los periodistas árabes, basándose de 

Aḥmad  Umar Mujtar y otros autores. Señalamos cinco tipos de errores en árabe, en 

paralelo para los señalados en español:  

 

A) Errores de significado 

 

Según nos explica Aḥmad  Mujtar Umar, estos errores provienen del mal uso del 

significado de las palabra, por ejemplo: هدف ,فشل ,انسحب ,دهس… 

 

B) Errores de régimen o similares 

 

 Según Mahmud Ismael Amar (1998: 28), para enlazar una frase necesitamos 

conjunciones copulativas (y/e), conjunciones disyuntivas, conjunciones adversativas 

(sino, pero...), conjunciones condicionales (si) y preposiciones. Las preposiciones 

enlazan los verbos con los pronombres. Algunos de los periodistas cometen el error de 

enlazar los verbos con las preposiciones inadecuadas. Por ejemplo: متآمر ,اثر. 

 

C) No existe la forma 

 

Muḥamad Al-‘Adnani (1985), Salaḥ Al-Din Al-Za‘balawi (2006), y Muṣṭafà 

Ŷawad (1988) señalan que casi todos los periodistas emplean formas inexistentes en 

árabe. Por ejemplo: شجب ,منسوب ,تأسس…  

 

D) Ausencia del pronombre 

 

Según Muṣṭafà Al-Gailani (1993:34), los verbos en árabe se dividen en 

transitivos e intransitivos. Los verbos que necesitan un complemento directo se llaman 
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verbos transitivos. Existen otros tipos de verbos que necesitan más de un complemento 

y todos ellos son de carácter argumental, por ejemplo (علم ,رأى ,منح…) 

 63االية / يوسف ،21: سورة. القرآن. «قَاَل أََحدُهَُما إِن ِي أََراِني أَْعِصُر َخْمرا  » -

- «Me he visto prensando uva». El Corán. Sura: nº. 12, José, Aleya 36 (Julio 

Cortés. 1991: 218). 

El primer complemento directo es (ياء المتكلم) y el segundo es (  خمرا). El error que 

cometen los periodistas es quitar el complemento directo o indirecto y convertir el verbo 

en intransitivo, añadiendo preposiciones al verbo, por ejemplo: ( ...ادى، اكد،الخ ).  

 

E) Otros errores sintácticos 

 

Mustfa Al-Gailani (1993: 207) nos explica en su libro que la conjugación de un 

verbo consiste en cambiar su forma basándose en el número y en el género del sujeto. 

En nuestro trabajo ofrecemos otro tipo de error que cometen los periodistas relacionado 

con la conjugación del verbo en futuro: no hay que usar la partícula (سوف) con verbo en 

negación (لن). Según Sibawaih (1988: 117, vol. 3) y Muhamad Al-Adnani, (1985: 123) 

 es una partícula con valor de futuro que no puede separarse del verbo. Siempre (سوف)

precede a los verbos afirmativos, por ejemplo:  

  5االية  /، الضحى36: سورة. القرآن .«فَتَْرَضى   َولََسْوَف يُْعِطيَك َربُّكَ »-

-«Tu Señor te dará y quedarás satisfecho». El Corán. Sura: nº. 93, La mañana/ 

aleya 5. (Julio Cortés. 1991: 624) 

Salah Al-Din Al- Zaebalawi (2006: 290) confirma que la partícula (سوف) no 

debe acompañar a los verbos que están en forma negativa porque es una partícula 

afirmativa. Esto también lo corrobora Al-Zamajshari (2001: 225) en asas al-balaga. 

 

II. 1. 4. EL USO CORRECTO E INCORRECTO DE LOS VERBOS ÁRABES 

 

 Vamos a fundamentar nuestras explicaciones de los verbos en  árabe siguiendo 

los siguientes textos: Diccionario de los errores lingüísticos comunes (1989), 

Diccionario de los errores comunes (1985) de Muhamad Al-Adnani, Diccionario de los 

errores que cometen los escritores (2006) de Salah Al-Din Al-Zaebalawi, Diccionario 

de al- Wasit (2004) El Centro de lengua árabe el diccionario de al-Kabir de Al-Tabrani 

http://quran.v22v.net/tafseer-6084-93.html
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(874-971A.H), Lisan al-arab de Ibn Mandur (1119) y el Diccionario de Al-Muntaqa 

entre el correcto y lo incorrecto en la lengua árabe (1998) de Shamil Shahin. 

 

 (ser afectado) أثر .1

 Muhamad Al-Adnani señala en el diccionario de los errores comunes (1985: 21) 

que el verbo (أثر)  ser afectado siempre va acompañado de la preposición (في، بـ) , y que 

significa «dejar una huella o una señal a una persona». En el diccionario de Al-Wasit 

(2004: 5) y en Lisan al-arab (1119: 26) aparece el verboأَثَّر ser afectado que 

acompañado la preposición في. El error proviene de usar el verbo اثر con la preposición 

 :Así observamos en  .على

وتضررت مئات األطنان من المحصولين بسبب موجة من السيول واألمطار والتي اجتاحت البالد في اآلونة »-

 13/55/1526 -المدى العراقية« اإلنتاج علىسلبا  اثراألخيرة ما 

 

-Cientos de toneladas de cosechas fueron dañadas debido a una ola de inundaciones y 

lluvias que arrasaron la región recientemente y que afectaron negativamente a la 

producción. 

El correcto es: 

وتضررت مئات األطنان من المحصولين بسبب موجة من السيول واألمطار والتي اجتاحت البالد في اآلونة »--

 «اإلنتاج بـ/فيسلبا  اثراألخيرة ما 

-Cientos de toneladas de cosechas fueron dañadas debido a una ola de inundaciones y 

lluvias que arrasaron la región recientemente y que afectaron negativamente la 

producción. 

 

 (Cumplir una cosa, provocar, originan) أدى .2

1. En el diccionario de los errores que cometen los escritores (2006: 8) de Salah Al-Din 

Al- Zaebalawi,  en el diccionario de los errores comunes (1989: 7) de Muhamad Al-

Adnani se indica que el verbo أدى significa cumplir una misión y llevarla a cabo hasta 

el final. ( االداء: واالسمأدى دينه تأدية، اي قضاه،  ). De todos modos, el verbo es transitivo. (التأدية) 

la realización o el cumplimiento de una cosa o una persona. Decimos por ejemplo: 
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 أدت هذا الحال فالنا الى الفقر

- Esta situación provocó a  fulano a la pobreza.  

Tiene que ser 

 أدت هذا الحال فالنا الفقر

- Este situación provocó  la pobreza a fulano. 

 

 

2. En Lisan al-arab (1119: 48) el verbo (أدى) es cumplir una misión hasta final. Los 

autores cometen continuamente el mismo error al usar el verbo acompañado de la 

preposición «الـ الم» y dicen : (فالن أدى لالمانة) fulano pagó las deudas. 

 Los periodistas cometen el error al escribir el verbo أدى como un verbo 

intransitivo, ya que este verbo necesita complemento directo o indirecto, como en:  

خلق حكومة محلية قوية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة القادمة والنجاح  ستؤدي إلىمبينا ان تلك المبادئ »-

 .65/55/1526 -العراقية المدى. «فيها

-Indicando que los tales principios originan a la formación de un sólido gobierno local,   

capaz de superar las cargas de la siguiente fase y reaizar en ella. 

El uso correcto es: 

 .«خلق حكومة محلية قوية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة القادمة والنجاح فيهاستؤدي مبينا ان تلك المبادئ »»

-Indicando que  tales principios originan la formación  de un sólido gobierno local,  

capaz de superar las cargas de la siguiente fase y triunfar en ella. 

 

 (afirmar (algo)/ afirmar que) أكد .3

 Salah Al-Din Al- Zaebalawi (2006: 18) explica en su libro diccionario de los 

errores que cometen los escritores que el error consiste en utilizar la preposición الباء   o 

 :con un verbo transitivo. Como en على

 . أكد فالن بأن االمر متعذر-

-Fulano afirmó que a este asunto es complicado 

 . أكد فالن أن االمر متعذر-

-Fulano afirmó que este asunto es complicado 

 

 Esto lo afirma Shamil Shahin en su diccionario Al-Muntaqamin Al-Muntaqa 

entre el correcto y lo incorrecto en la lengua árabe, y Muṣṭafà Gawad  en su libro diga 
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o no lo  diga. En Mujtar al-Sihah nos aparece que el verbo (أكد) es un verbo transitivo. 

Como se puede observar en:  

ضرورة  علىعبيدات خالل الملتقى الوطني الذي دعت له الجبهة مساء أمس في مجمع النقابات المهنية  وأكد»-

 .65/55/1526-السبيل االردنية. «النجاح في نبذ الفرقة واالنقسام

 

- Ubaidat afirmó durante la Reunión Nacional que el Frente invitó ayer por la tarde en el 

Complejo de Asociaciones Profesionales a la necesidad del éxito en el rechazo de la 

separación y la segmentación. 

El uso correcto es: 

النجاح  ضرورةعبيدات خالل الملتقى الوطني الذي دعت له الجبهة مساء أمس في مجمع النقابات المهنية  وأكد»-

 .«في نبذ الفرقة واالنقسام

- Ubeidat afirmó durante la Reunión Nacional que el Frente invitó ayer por la tarde en el 

Complejo de Asociaciones Profesionales la necesidad del éxito en el rechazo de la 

separación y la segmentación. 

 

 (arrastrar) إنسحب .4

 El verbo إنسحب en el Lisan al-arab significa: arrastrarse una cosa sobre la faz 

de la tierra, como un vestido, etc. Ejemplo: La mujer arrastra la cola del vestido, el 

viento arrastra el arena. Esto ya lo confirmó Muhamad Al-Adnani (1985: 118) en el 

diccionario de los errores comunes y Shamil Shahin en su diccionario de Al-Muntaqa 

entre el correcto y lo incorrecto en la lengua árabe (2006: 169). El error es usar este 

verbo إنسحب como   خرج o  تقهقر  salir el equipo o retirar el ejército. Por ejemplo:  

من االشتباكات، فيما عاد  12بيك وانسحاب قوات الجيش منها بعد إذ قام مسلحون بالسيطرة على ناحية سليمان »-

 65/55/1526، العراقيةالمدى « منها وانسحبواالمسلحون 

-Los militantes se apoderan de la zona de Sulaiman Bek, y las fuerzas militares se 

arrastran en 24 horas después de los enfrentamientos.  

 

Lo correcto es: 

 

من االشتباكات، فيما عاد  12إذ قام مسلحون بالسيطرة على ناحية سليمان بيك وانسحاب قوات الجيش منها بعد »-

 65/55/1526، العراقيةالمدى « منها وتقهقرواالمسلحون 

-Los militantes se apoderan de la zona de Sulaiman Bek, y las fuerzas militares se 

retiran  en 24 horas después de los enfrentamientos.  
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إنصاع  .5  (volver corriendo) 

 Muhamad Al-Adnani (1985: 146) nos explica el mal uso de los escritores 

cuando dicen: (إنصاع الطفل لرأي ابيه)  y en vez de (إنقاد الطفل لرأي ابيه)  El niño obedece la 

orden de su padre porque el verbo انصاع    significa: 

1.Volvió corriendo  

2. Se separaron  

3. Pasaron rápido 

 Respeto a esto, Salah Al-Din Al-Zaebalawi (2006: 345) dice que Ibrāhīm Al-

Yaziŷi advierte el uso de la palabra (إنصاع) como sinónimo de إنقاد, y que los autores 

emplean (إنصاع فالن لمشورتي) para referirse al sinónimo de ser guiado y obedecido. Al-

Yazigi alude que el verbo (إنصاع) significa ha vuelto rápido. Por ejemplo: 

. «لمطالبهم يواجه العقاب بالرجم وقطع األيدي وغيرها ينصاعومن ال . وتقدم األموال للرجال والنساء ليتزوجوا»-

 .23/52/1526-السبيل االردنية

-…Proporciona fondos a hombres y mujeres para que se casen. Y el que no vuelven 

corriendo a sus peticiones, será castigado con lapidación, amputación de manos  y 

otros. 

 

El uso correcto es: 

 .«لمطالبهم يواجه العقاب بالرجم وقطع األيدي وغيرها ينقادومن ال . وتقدم األموال للرجال والنساء ليتزوجوا»

 

-…Proporciona fondos a hombres y mujeres para que se casen. Y el que no vuelven 

corriendo a sus peticiones, será castigado con lapidación, amputación de manos  y 

otros. 

 

تأسس  .6  (fundarse) 

 Salah Al-Din Al-Zaebalawi (2006: 14) señala en el diccionario de los errores 

que cometen los escritores que el verbo تأسس tiene que ser en voz pasiva. El error que 

cometen los periodistas es usar el verbo de forma activa y esa forma no existe. Como el 

caso de: 

 -العراقية  الصباح« ..ويرمز الى تضحية الشهيد في سبيل وطنه ومبادئه 2392نصب الشهيد العام  تأسس»-

23/55/1526 

-El Monumento del Mártir se fundio en año 1981 y simboliza el sacrificio del mártir 

hacia su país y sus principios.» 
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El uso correcto es: 

 «..ويرمز الى تضحية الشهيد في سبيل وطنه ومبادئه 2392نصب الشهيد العام  أُسس»-

-El Monumento del mártir fue fundado en 1981 y simboliza el sacrificio del mártir hacia 

en aras de su país y de sus principios.» 

 

ج  .7 تخرَّ  (aprender) 

 Salah Al-Din Al- Zaebalawi (2006: 158) nos indica que el error que cometen los 

periodistas al usar el verbo تخرج, que significa aprender bajo la tutela de una persona, 

como sinónimo de انهى  graduarse. Por ejemplo: 

طالبا  في مختلف  262منهم  تخرجطالبا وطالبة،  615مشيرا الى انه استفاد من الصندوق منذ تأسيسه »-

 15/55/1526 -السبيل االردنية« التخصصات والجامعات الحكومية في األردن

- Anotamos que han beneficiado de los Fondos desde su establecimiento y que acoge a 

325 de alumnos y alumnas, y aprendieron bajo la tutela 134 alumnos de diferentes 

especialidades y universidades públicas de Jordania. 

طالبا  في مختلف  262منهم  انهواطالبا وطالبة،  615مشيرا الى انه استفاد من الصندوق منذ تأسيسه »-

 15/55/1526 -السبيل االردنية« التخصصات والجامعات الحكومية في األردن

 

Tiene que ser: 

-Anotamos que han beneficiado de los Fondos desde su establecimiento y que acoge a 

325  alumnos y alumnas, de los que se graduaron 134 alumnos de diferentes 

especialidades y universidades públicas de Jordania. 

 Muhamad Al-Adnani (1985: 77) y Muṣṭafà Gawad (1988: 36) comparten la 

opinión de que el verbo «تخرج» literalmente «se graduó en el instituto» viene 

acompañado con la preposición (في). 

 Talha Gibril (1994: 105) nos señala en su libro La formación de la noticia y el 

cuento en la noticia en la prensa árabe, el mal uso del verbo (ج  cuando viene ,(تخرَّ

acompañado de la preposición (من) , y lo correcto es usar la preposición (في). 

 

8. تفانى   (matar uno al otro) 

 Muhamad Al-Adnani (1985: 197) nos indica que los autores cometen el error al 

decir:  تفانى في خدمة وطنه, y lo correcto es: كاد يضحي بحياته من اجل وطنه, se  ha sacrificado 

por su patria, porque el verbo (تفانى القوم) significa en el Lisan al-arab (2223 :6233)  uno 

mata al otro.  Así dice Zuhair bin abi Salma en su poesía: 
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 : وقد جاء في معلقة زهير بن ابي سلمى

 ، ودقوا بينهم عطر منشمتفانوا   تداركتما عبسا وذبيان بعد ما

El significado de este poema es: 

La guerra se ha parado entre dos tribus después de matar uno al otro. 

 

جبتوَّ   .9 (comer) 

 Muhamad Al-Adnani señala en su diccionario los errores lingüísticos (1985: 

264) que el error consiste en usar el verbo  َّجبتو , que se refiere a comer, como sinónimo 

del verbo deber. Por ejemplo:  

المدى . «...وجود قانون ينص على هذا الحق جبتوَّ ولضمان تطبيق حق الوصول الى المعلومات في أي دولة »-

 .23/56/1526 -العراقية

-Para asegurar la aplicación del derecho de acceso a la información en cualquier país 

come existir una ley que lo establece. 

El uso correcto es: 

 .«...وجود قانون ينص على هذا الحق يجبولضمان تطبيق حق الوصول الى المعلومات في أي دولة »-

-Para asegurar la aplicación del derecho de acceso a la información en cualquier país  

debe existir una ley que lo establece. 

 Al-Laihani indica en Lisan al-arab (1119: 4764) que el significado del verbo 

  .es: comer un tipo de alimentación o comer vez al día (توجب)

 

دهس  .10  (color de arena) 

 Según Muhamad Al-Adnani (1985: 92) el error se produce al usar el verbo دهس, 

que significa el color de la arena, como sinónimo de دعس atropellar, y lo correcto es 

(  دعسته السيارة) le atropelló el coche. Los periodistas se confunden entre el verbo (دهس) y 

el verbo ( دعس o رهس) 

que significa destrozar o romper. Como se puede observar en: 

ض في أي وقت لمذبحة، قد تدهسك مدرعات الجيش إذا تظاهرت من أجل »- إذا كنت مسلما في بريطانيا فأنت معر 

 23/52/1526، المدى العراقية« حقوقك

- En Britania, si su religión es el Islam, corre el riesgo de ser asesinado, en cualquier 

momento, los tanques del ejército le pueden dar un color de arena al participar en 

manifestaciones para pedir sus derechos. 

 

Lo correcto es: 
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ض في أي وقت لمذبحة، قد تدعسك مدرعات الجيش إذا تظاهرت من أجل إذا كنت مسلما في بريطان»- يا فأنت معر 

 «حقوقك

- En Britania, si su religión es el Islam, corre el riesgo de ser asesinado, en cualquier 

momento, los tanques del ejército le pueden atropellar al participar en manifestaciones 

para pedir sus derechos. 

 Muṣṭafà Gawad (1988: 69) dice que la palabra (دهس) no aparece como un verbo 

en el diccionario, y si no aparece como una palabra que se refiere solo al color de arena. 

 -significa andar en un terreno que se hunden las piernas. Salah Al-Din Al «إدهاسا دهس»

Zaebalawi (2006: 198) está de acuerdo con Muṣṭafà Gawad que la palabra (دهس) no 

aparece como un verbo. Ibn Al-Qutiya (1983: 140) indica en su libro La rectificación 

del libro de verbos: « َكثُر فيه الدهاس: دهس المكان دهسا », que significa pisar muchas veces un 

terreno de arena. 

 

الفعل+ لم/لن+ سوف .11  (la partícula sawfa que se refiere al futuro afirmativo+ 

verbo en modo negativo) 

 Según Sibawaih (1996: 217) y Muhamad Al-Adnani (1985: 123) dicen que el 

error que consisten en usar la partícula سوف, que se refiere al futuro en modo afirmativo, 

y al utilizarlo junto al morfema negativo لن con un verbo, provoca un error de sintaxis. 

Por ejemplo: 

  5االية  /، الضحى36: سورة. القرآن .«فَتَْرَضى   َولََسْوَف يُْعِطيَك َربُّكَ »-

-«Tu Señor te dará y quedarás satisfecho» El Corán. Sura: nº.93, La mañana/ 

aleya 5. (Julio Cortés. 1991: 624) 

 Eso lo ha confirmado Salah Al-Din Al- Zaebalawi (2006: 290) y Al-Zamajshari 

en la explicación detallada de Al-Zamajshari (2001: 767) 

الدولة على مكافحة هذه الشبكات والسيطرة  فسوف لن تقدروإذا ما استمر هذا الفراغ السياسي واالنفالت األمني »-

 19/52/1526 -العراقية  المدى. «على الوضع األمني في المستقبل القريب أو البعيد

 

 (tener dolores) شجب .12

 Muhamad Al-Adnani (1985: 128) y Salah Al-Din Al- Zaebalawi (2006: 300)  

nos informan del mal uso del verbo (شجب) que significa o ser destruido o tener dolores 

y padecer una enfermedad, y lo correcto es usar el verbo جدب que significa  deplorar. 

Como en: 

http://quran.v22v.net/tafseer-6084-93.html
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ونستنكر بأشد عبارات التنديد واالستهجان هذه االعتداءات ضد  نشجبواضاف التميمي انه في الوقت الذي »-

 .11/55/1526 -المدى العراقية« اآلمنين

-Tamimi añade que en el momento en que deploramos y tener dolores asi como criticar 

en términos más enérgicos los ataques contra los inocentes. 

El Uso correcto es:  

ونستنكر بأشد عبارات التنديد واالستهجان هذه االعتداءات ضد  نجدبواضاف التميمي انه في الوقت الذي »-

 «اآلمنين

-Tamimi añade que mientras deploramos, condenamos y criticamos en términos más 

enérgicos los ataques contra los inocentes. 

 

 (dirigir) صمد -13

 Muhamad Al-Adnani (1985:143) señala en su diccionario los errores 

lingüísticos que el error consiste en usar el verbo صمد, que se significa dirigir, con el 

sentido erróneo de resistir. Ejemplo:  

امام اسابيع من قصف قوات االسد التي حاولت  صمدواوقاموا بشن هجوم في محافظة حمص بوسط سوريا و»-

 53/52/1526-الصباح العراقية. «طردهم من االحياء الخارجية لدمشق

-Atacaron la provincia de Homs situada en el centro Siria y dirigieron durante una 

semana de bombardeos de las fuerzas de Al-Asad que intentaron expulsarlos de los 

distritos exteriores de Damasco.  

El uso correcto es: 

امام اسابيع من قصف قوات االسد التي حاولت  وثبتواوقاموا بشن هجوم في محافظة حمص بوسط سوريا »-

 «لدمشق طردهم من االحياء الخارجية

-Atacaron la provincia de Homs situada en el centro de Siria y resistieron durante una 

semana de bombardeos de las fuerzas de Al-Asad que intentaron expulsarlos de los 

distritos exteriores de Damasco.  

 

1. En el Corán aparece el verbo (ثبت) (resistir) y no surge el verbo (صمد). Por ejemplo: 

 .25اآلية /االنفال، 9: سورة. القران «يا أيها اللذين امنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون» -

«¡Creyentes! Cuando encontréis a una tropa, ¡manteneos firmes y recordad mucho a 

Alá! ¡Quizás, así consigáis la victoria!». El Corán. Sura nº: 8, El botín, aleya 45. (Julio 

Cortes. 1991: 165) 

2. Según Ibn Al-Sakit (1998: 417) en su libro Al-alfad, capítulo de (al-Kasid wa-l-

itimad), el verbo (صمد له) (ir a un sitio) significa lograr o llegar a la meta. 
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3. Mujtar Al-Sihaah(1986: 155) indica que el verbo (صمد) es dirigirse a un lugar.  

4. En todos los diccionarios: maqamat al-Hariri, asas Al-Zamajshari, al-muhit, mitn al-

luga, los autores mencionan que el verbo (صمد) (ir) significa irse a un lugar.  

 

 (asustarse) فشل .14

 Según Muhamad Al-Adnani (1985: 195) dice que los escritores se equivocan al 

usar: فشل que significa asustarse como اخفق    fracasar (فشل). por ejemplo: 

. «الشيعية للمواجهة تنفيذ تفجيرات في المناطق السنية لتأجيج النعرات الطائفية، بعد أن فشلت في جر الشارع»-

 .25/52/1526-المدى العراقية

 

-Las explosiones en las zonas Suníes son unos intentos para encender la violencia 

sectaria, después de asustarse en meter los Chíis en los enfrentamientos contra los 

Sunís. 

Lo correcto es: 

 .«المناطق السنية لتأجيج النعرات الطائفية، بعد أن فشلت في جر الشارع الشيعية للمواجهةتنفيذ تفجيرات في »-

-Las explosiones en las zonas Suníes son intentos para encender la violencia sectaria, 

después de fracasar en la provocación de los enfrentamientos entre chiíes y Suníes. 

 

En el Corán, el verbo فشل aparece como sinónimo de debilitar 

 .23اآلية /االنفال، 9: سورة. القران« َوأَِطيعُوا َّللاَّ َوَرسُوله َواَل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهب ِريحكُمْ »-

-«¡Y obedeced a Alá y a Su Enviado! ¡No discutáis! Si no, os desanimaréis y se enfriará 

vuestro ardor». El Corán. Sura nº: 8, El botín, aleya 46. (Julio Cortes. 1991: 165) 

 

 (Conspiradores)  متآمر .15

 Muhamad Al-Adnani (1985: 194) explica que los escritores dicen: فالن متآمر  

Fulano es un conspirador. El uso correcto sería هو مؤامر y وهما متآمران وهم متآمرون porque 

la forma (tafael) es recíproca y se realiza entre dos personas o más. El error que 

cometen los periodistas es utilizar esta forma para referirse solamente a una persona. 

Como se  puede observar en: 

المدى . «على شعبه المتآمر"وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي استأنف مهام اعماله في مجلس الوزراء بـ»-

 52/56/1526 -العراقية

-El ministro de electricidad Abd Al-Karim Iftan reanudó sus funciones en el Consejo de 

Minitros "los conspiradores a su pueblo.  
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El correcto es: 

 .«على شعبه المؤآمر"وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي استأنف مهام اعماله في مجلس الوزراء بـ»-

- El Ministro de Electricidad y Energía Renovable Abd Al-Karim Iftan reanudó sus 

funciones en el Consejo de Ministros como "el conspirador a su pueblo".  

 

 (persona perteneciente a una tribu) منسوب .16

 Muhamad Al-Adnani (1985: 245) dice que los escritores se confunden al usar el 

participio (منسوب) como sinónimo del nivel o altura de agua. Como en el siguiente 

ejemplo:  

العقبة مغلق في منطقة غور  -قال المركز اإلعالمي األمني في مديرية األمن العام ان طريق البحر الميت »-

 5251/1526-السبيل االردنية. «المياه وتشكل السيول واالنجرافات منسوبالصافي بسبب ارتفاع 

- El centro de los medios de comunicación y de seguridad en la Dirección General de 

Seguridad señaló  que el área del mar muerto-Al-Aqaba está cerrado debido al subida 

del tribu del agua que causó inundaciones y deslizamientos de tierra. 

 

 El participio ( وبمنس ) significa: 

1. Una persona perteneciente a una tribu 

2. Introducción erótica de una casida  

El uso correcto es: 

العقبة مغلق في منطقة غور  -قال المركز اإلعالمي األمني في مديرية األمن العام ان طريق البحر الميت »--

 .«ول واالنجرافاتالمياه وتشكل السيمستوى الصافي بسبب ارتفاع 

- El centro de los medios de comunicación y de seguridad en la Dirección General de 

Seguridad señaló que el área del mar muerto-Al-Aqaba está cerrado debido a la subida 

del nivel del agua que causó inundaciones y deslizamientos de tierra. 

 

 

 (cansancio) منهك .17

 Muhamad Al-Adnani (1985: 254) nos explica que los periodistas se usan 

erróneamente el participio activo (منهك), que significa el que causa cansancio, en lugar 

del participio pasivo (منهوك) que significa cansado. Como en: 

 25/55/1526 -السبيل االردنية« .جسديا   منهكيناأللم، الجوع والعطش جعلتهم »-

- El dolor, el hambre y la sed causaron cansancio físico a las personas 

Lo correcto es: 
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 «.جسديا   منهوكيناأللم، الجوع والعطش جعلتهم »-

-Las personas están cansados físicamente a causa del dolor, el hambre y la sed. 

 

 (acercarse) هدف .18

 El error se produce al usar dicho verbo, que se refiere acercarse a una edad, 

como أصاب apuntar. Por ejemplo:  

المدى « إلى تدريب المهندسين العراقيين على تقنيات البناء الجديدة يهدفالذي بينت الشركة المنفذة للمشروع أنه »-

 .65/55/1526 -العراقية

-La empresa ejecutora del proyecto se acerca a instruir a los ingenieros iraquíes usando 

a las nuevas técnicas de construcción. 

Tiene que ser: 

-La empresa ejecutora del proyecto tiene como objetivo a instruir los ingenieros iraquíes 

a las nuevas técnicas de construcción. 

 Muṣṭafà Gawad (1988: 41) menciona en su libro Diga o no lo diga que el verbo 

 apuntar, y el Al Zamajshari أصاب se refiere  a acercarse a una edad, como هدف للشيء

(1998: 397) menciona en su libro La base de retórica que «هدف للخمسين وأهدف»  significa 

que se acerca a los cincuenta años de edad y aparece lo mismo en Lisan al-arab 

(1119:4633). Mientras que (رمى الى الشيء) significa hacer esfuerzo para que se apunte 

correctamente. Muhamad Al-Adnani (1985: 258) nos informa de que el verbo (هدف) 

aparece en los diccionarios Tag al-arus, mitn al-luga, al-muhit, como (  دخل o لجأ   ).  

 A modo de síntesis, y para facilitar la consulta, aporto en la Tabla 2 una lista con 

los verbos incorrectos con su significado y acompañada de otra lista con los verbos más 

adecuados para cada uno de ellos. 

 

Verbos incorrectos Verbos correctos Significado de los verbos 

correctos en el diccionario  

 

(بـفي،  )اثر    أث ر على .1  Ser afectado, acompañando la 

preposición (في،  بـ)  

فعل متعد ال يحتاج الى حرف )ادى  أدى الى .2

(جر  

Cumplir (transitivo)  

 Confirmar  (verbo transitivo) اكد ان أكد بان .3

 Salir del equipo خرج من المباراة انسحب من المباراة .4

انقاد -اطاع انصاع .5  Obedecer 

 Ser +fundar أُسس تأسس .6

 Graduar de la facultad انهى او تخرج في الجامعة تخرج من الجامعة .7
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  Sacrificar ضحى    تفانى .8

  Deber يجب توجب .9

 Atropellar دعس او رهس دهس .10

الفعل+ سوف لن او لم .11 الفعل+لن    La partícula sawfa+ verbo en 

modo afirmativo 

  Deplorar جدب اعماله شجب اعماله .12

 Resistir ثبت صمد .13

  Fracasar اخفق او خاب فشل .14

  Conspirador فالن مؤامر فالن متآمر .15

 El nivel del agua llega بلغ مستوى الماء منسوب الماء .16

  Cansado حمال منهوك القوى حمال منهك القوى .17

  Tener como objetivo رمى هدف .18

   

Tabla 2. Resumen de los verbos árabes en uso incorrecto y correcto 

 

 Vamos a facilitar nuestros estudios sobre los tipos de los errores con varias 

tablas a modo de resumen con los verbos en árabe y en español clasificadas según el 

tipo de error. Ha de tenerse en cuenta, por supuesto, que hay correspondencia de grupo, 

pero no verbo a verbo.  

 

 

Verbo en español Verbo en árabe 

Abatir Color de arena دهس 

Aplicar Arrastrar انسحب 

Conducir  Asustarse  فشل 

Conformar Acercarse a una 

edad 

 هدف

Detentar Aprender تخرج 

Dimitir Cansancio منهك 

Finalizar Mata uno al otro تفانى 

Interceptar Dirigir صمد 

Señalizar Comer توجب 

 

Tabla 3. Verbos españoles y árabe con errores de significado 
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Verbos en español Verbos en árabe 

Abstenerse  Ser afectado  أثر 

Abusado Conspiradores متآمر 

Elegir como Confirmar  اكد 

 

Tabla 4. Verbos españoles y árabes con errores de régimen 

 

 

Verbos en español Verbos en árabe 

Desescalar Fundarse اسس 

Desmentido Pertenecer a un 

tribu 

 منسوب

Infligir Tener dolores شجب 

Legitimizar Volver 

corriendo 

 انصاع

 

Tabla 5. Verbos españoles y árabes con formas incorrectas 

 

 

Verbos en español Verbos en árabe 

Antojarse  Cumplir una cosa ادى 

 

Tabla 6. Verbo español y árabe con posible ausencia de pronombre 

 

 

Verbos en español Verbos en árabe 

Haber  La partícula sawfa+ 

verbo en modo 

negativo 

 سوف لن يحدث

 

Tabla 7. Verbo español y árabe con otros tipos de errores 
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II. 3. METODOLOGÍA 

 

 

 En este capítulo vamos a presentar las líneas principales que caracterizan la 

metodología empleada en nuestro trabajo.  

 En primer lugar, tenemos que señalar que el material que hemos utilizado es un 

conjunto de periódicos digitales, tanto en español: El País de Madrid (España), El Ideal 

de Granada (España), El Universal de Cartagena (Colombia) y La Nación de la  Capital 

Federal (Argentina), como en árabe: al-Sabah al-iraquia, al-Mada al-iraquia, al-Sabil 

al-urdunia y al-Ahram al-misria. El periodo de análisis comprende desde el 1 de enero 

de 2013 hasta el 31 de mayo de 2013. Igualmente, hemos elegido cinco secciones de 

cada periódico, tanto en los periódicos españoles como en los periódicos árabes: 

nacional, internacional, deporte, economía y opinión. Todo esto, con el fin de realizar un 

estudio de los errores verbales de los periódicos.  

Es preciso mencionar que los periodistas comenten muchos errores de diverso 

tipo. Así pues, hemos elaborado unas tablas de los errores encontrados, centrándonos en 

los relacionados con los verbos. La tabla contiene 18 errores en español y 18 en árabe, 

así el número total de errores que contienen la tabla es de 36. Se trata de un estudio 

observacional resumido en unas tablas para facilitarnos los cálculos posteriores de los 

porcentajes de errores cometidos en los periódicos españoles y árabes. Asimismo, 

hemos clasificado los errores encontrados en cinco tipos de errores; errores de 

significado, errores de régimen o similares, "verbos cuyo forma no existe ", ausencia del 

pronombre y otros errores sintácticos, dichos tipos son los más frecuentes tanto en la 

prensa árabe como española según los resultados obtenidos en nuestro estudio 

observacional que exponemos a continuación. Tras el estudio observacional, hemos 

pasado al cálculo de los porcentajes de los errores cometidos en general en los 

periódicos españoles y árabes. Igualmente hemos calculado los porcentajes de los tipos 

de errores cometidos tanto en la prensa española como en la presa árabe, todo esto 

basándonos siempre en las tablas del estudio observacional realizado con el fin de 

confirmar o rechazar nuestra hipótesis. A continuación vamos analizar los resultados 

obtenidos y hacer una comparación entre ellos. 
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Cabe mencionar que en la parte observacional, se encuentran errores repetidos 

con fechas distintas o titulares distintos y los hemos puesto tal y como son para poder 

calcular los porcentajes.   

A continuación, mostramos las tablas mencionadas anteriormente: 

 

TABLA DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LOS ERRORES COMETIDOS EN LA 

PRENSA ESPAÑOLA 

 

Verbos El País  

(España) 

El Ideal  

(Granada, 

España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Abatir  86 30 83 29 

Abstenerse 0 0 2 2 

Abusar 4 0 9 1 

Antojarse  121 31 10 1 

Aplicar  2 0 0 1 

Conducir 19 1 0 5 

Conformar 33 94 35 9 

Desescalar  1 0 0 0 

Desmentir 36 0 8 2 

Detentar 15 4 4 12 

Dimitir  19 0 1 6 

Elegir 11 25 38 54 

Finalizar 34 25 1 5 

Hubieron 2 1 2 1 

Infligir 3 0 0 0 

Interceptar 41 59 37 99 

Legitimizar 1 0 0 0 

Señalizar  1 0 1 1 

Suma 429 270 231 228 

 

Tabla 8. Errores totales en la prensa española 
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Verbos Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada al-

iraqia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria 

 Ser afectado 95 652 666 61 اثر

 Cumplir (una cosa) 693 326 2551 239 أدى

 Afirmar 225 216 535 35 أكد

 Retirar, salir 12 222 176 23 انسحب

 Obedecer 2 6 23 1 انصاع

 Ser+fundarse 19 252 211 6 تأسس

 Graduarse 5 13 63 3 تخرج

 Sacrificarse 6 2 3 0 تفانى

 Deber 29 53 265 5 توجب

 Atropellar 2 1 25 3 دهس

سوف 

+ لم /لن

 الفعل

Verbo en modo 

afirmativo y en 

futuro 

15 23 5 2 

 Deplorar 0 25 23 0 شجب

 Resistir 3 23 253 5 صمد

 Fracasar 222 613 512 63 فشل

 Conspirador 2 2 25 6 متامر

 Nivel de agua 21 29 25 16 منسوب

 Cansado  6 9 3 2 منهك

 Apuntar  295 653 992 19 هدف

Suma 1077 2740 4528 433 

 

Tabla 9. Errores totales en la prensa árabe 

 

TABLAS DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LOS TIPOS ERRORES COMETIDOS 

EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

 

Error del significado El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Abatir 86 30 83 29 

Aplicar 2 0 0 1 

Conducir 19 1 0 5 

Conformar 33 94 35 9 

Detentar 15 4 4 12 

Dimitir 19 0 1 6 

Finalizar 34 25 1 5 

Interceptar 41 59 37 99 

Señalizar 1 0 1 1 
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Suma de verbos incorrectos 250 213 162 167 

Total en los periódicos 3675 4106 1377 6445 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,80 5,19 

 

11,76 

 

2,59 

 

 

Tabla 10. Errores de significado en la prensa española (totales y porcentajes) 

 

 

Error de régimen o 

similares 

El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Abstenerse 0 0 2 2 

Abusar 4 0 9 1 

Elegir 11 25 38 54 

Desescalar 1 0 0 0 

Suma de verbos incorrectos 16 25 49 57 

Total en el periódico 1125 2343 685 4795 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

1,42 1,07 7,15 1,19 

 

Tabla 11. Errores de régimen en la prensa española (totales y porcentajes) 

 

 

No existe la forma El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Desmentido 36 0 8 2 

Infligir 3 0 0 0 

Legitimizar 1 0 0 0 

Suma de verbos incorrectos  40 0 8 2 

Total en el periódico 630 472 88 562 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,35 0,00 9,09 0,36 

 

Tabla 12. Errores de inexistencia de forma en la prensa española (totales y porcentajes) 
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La ausencia del 

pronombre 

El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Antojarse 121 31 10 1 

Suma de verbos 

incorrectos 

121 31 10 1 

Total en el periódico 200 33 20 29 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

60,50 93,94 50 3,45 

 

Tabla 13. Errores de pronombre en la prensa española (totales y porcentajes) 

 

 

Otros errores sintácticos El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Haber 2 1 2 1 

Suma de verbos incorrectos 2 1 2 1 

Total en los periódicos 587 1518 911 3890 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,34 0,07 0,22 0,03 

 

Tabla 14. Otros errores en la prensa española (totales y porcentajes) 

 

 

Valor observacional El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Errores de significado 250 213 162 167 

Errores de régimen o similares 16 25 49 57 

No existe la forma 40 0 8 2 

Ausencia del pronombre 121 31 10 1 

Otros errores sintácticos 2 1 2 1 

Suma de los tipos de errores 429 270 231 228 

Suma de verbos correctos e 

incorrectos 

6642 8742 3312 15950 

Porcentajes 6,46 3,09 6,97 1,43 

 

Tabla 15. Resumen de los errores (totales y porcentajes) en la prensa española 
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Error del significado Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria Verbos 

 Atropellar 2 1 25 3 دهس

 Retirarse 12 222 176 23 إنسحب

 Fracasar 222 613 512 63 فشل

 Apuntar 295 653 992 19 هدف

 Graduarse 5 13 63 3 تخرج

 Sacrificarse 6 2 3 0 تفانى

 Cansado 6 9 3 2 منهك

 Resistir 3 23 253 5 صمد

 Deber  29 53 265 5 توجب

Suma  417 863 1889 109 

Total de verbos en los 

periódico 

1527 5558 4999 1187 

Porcentaje  27,31 15,53 37,79 9,18 

 

Tabla 16. Errores de significado en la prensa árabe (totales y porcentajes)  

 

 

Errores de régimen o 

similares 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria 

Verbos 

رتأث    Ser afectado 95 652 666 61 

 Conspirador 2 2 25 6 متآمر

 Afirmar  225 216 535 35 أكد

Suma  152 339 329 235 

Total de verbos en los 

periódico 

6232 3155 22251 1565 

Porcentaje 6,36 10,73 8,23 7,88 

 

Tabla 17. Errores de régimen en la prensa árabe (totales y porcentajes)  
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No existe la forma Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria 
Verbos 

 Ser + fundar 19 252 211 6 تأسس

 Nivel de agua 21 29 25 16 منسوب

 Deplorar 0 25 23 0 شجب

 Obedecer 2 6 23 1 انصاع

Suma 41 137 164 28 

Total de verbos en los 

periódico 

41 38 172 25 

Porcentaje  100,00 360,53 95,35 112,00 

 

Tabla 18. Errores por inexistencia de forma en la prensa árabe (totales y porcentajes)  

 

Ausencia del pronombre Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria 
Verbos 

 Cumplir una أدى

cosa 

693 326 2551 239 

Suma  693 326 2551 239 

Total en el periódico 913 2252 1133 333 

Porcentaje  47,58 64,99 67,57 25,23 

 

Tabla 19. Errores por ausencia de pronombre en la prensa árabe (totales y porcentajes)  

 

 

Otros errores sintácticos Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram 

al-misria Verbos 

 /سوف لن

الفعل+ لم   

No use la partícula 

sawfa+ verbo en 

modo negativo 

15 23 5 2 

Suma  15 23 5 2 

Total de verbos en los 

periódico 

552 1396 5336 95 

Porcentaje 4,51 0,71 0,09 1,25 

 

Tabla 20. Otros errores en la prensa árabe (totales y porcentajes)  
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 Las tablas arriba expuestas se han elaborado de la siguiente manera: primero 

hemos calculado los errores cometidos en cada periódico. Por ejemplo, en el periódico 

El País de España hemos calculado los errores cometidos con cada verbo y en cada 

sección del periódico (nacional, internacional, deporte, economía y opinión) en el 

periodo de tiempo que comprende desde el 01/01/2013 hasta 31/05/2013.  

 Hemos calculado los errores de cada verbo en cada sección de periódico: hemos 

realizado la suma de cuantas veces se ha cometido el error del verbo abatir en todas las 

secciones del periódico El País, por ejemplo:  

En la sección nacional se ha cometido el error del verbo abatir 18 veces.  

En la sección internacional se ha cometido el error 62 veces. 

En la sección deportiva se ha cometido el error 0 veces. 

En la sección de economía se ha cometido el error 1 vez. 

En la sección de opinión se ha cometido el error 5 veces. 

 La suma es de 86, es el número que hemos puesto en la tabla observacional en el 

verbo abatir, correspondiente al periódico El País. Este es el método empleado para 

cada verbo en la tabla.  

 Después realizamos la suma de cada verbo incorrecto para obtener el total de los 

errores cometidos en El País. Este proceso lo hemos aplicado en los demás periódicos. 

Después de haber obtenido la suma de cada periódico, podemos saber cuál es el que 

comete más errores. Para saber la cantidad de los verbos correctos, hemos calculado el 

total de cada verbo y analizamos  cuanto  contiene cada verbo de correcto e incorrecto, 

seguidamente, sustraemos el verbo incorrecto del total . Por ejemplo, el verbo abatir en 

el periódico El País: 

El total de la suma incorrecta del verbo abatir es de 86 errores. 

El total de este verbo (que incluye lo correcto e incorrecto)  es de 217. 

Por lo tanto del total del verbo abatir 217, hemos sustraído  la suma incorrecta 

86. Nos sale 131. Es la suma correcta del verbo abatir. 

 Para obtener el porcentaje, tenemos que tomar la suma de cada verbo incorrecto 

y multiplicarla por 100 y el resultado dividirlo entre el total de cada verbo, de esta 

manera ya tenemos el porcentaje. 

 Con respecto al cálculo según la tipología, primero hemos clasificado cada verbo 

según los cinco grupos de nuestra tipología (errores de significado, errores de régimen o 

similares, verbos cuya forma no existe, ausencia del pronombre y otros errores 
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sintácticos), y después hemos calculado la suma de cada sección. En este caso, los 

errores cometidos en los verbos están clasificados y no tienen que estar en todas las 

secciones de la tipología, por ejemplo, el verbo abatir, existe en el error de significado, 

pero no existe en las otras secciones y, por ello, en las demás áreas tendremos que poner 

cero. Para obtener el porcentaje, cogemos el cálculo de cada error cometido, lo 

multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total del verbo en el periódico. 

 Como ya se indicó al principio, la metodología propuesta se ha empleado para 

conseguir los objetivos planteados: descubrir las semejanzas y diferencias en el respeto 

a la norma del periodismo de dos lenguas muy distintas. 

 Después de haber explicado el proceso a seguir, pasamos a calcular los 

porcentajes y analizar los resultados. 
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CAPÍTULO III: DATOS 
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III.1. ESTUDIOS OBSERVACIONAL Y ESTADÍSTICO EN 

ESPAÑOL 

 

 

III.1.1. ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS PERIÓDICOS EN ESPAÑOL 

 

 En las siguientes tablas vamos a mostrar los errores encontrados periódico a 

periódico. 

El País de España 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión 

Abatir  18 62 - 1 5 

Abstenerse - - - - - 

Abusar 1 2 - 1 - 

Antojarse  49 14 44 12 2 

Aplicar  - - - 2 - 

Conducir 5 9 2 3 - 

Conformar 17 9 - 3 4 

Desescalar  1 - - - - 

Desmentir 19 7 4 4 2 

Detentar 6 4 - 4 1 

Dimitir  5 10 - 1 3 

Elegir 6 4 - 1 - 

Finalizar 21 - - 13 - 

Hubieron 2 - - - - 

Inflingir 1 1 - - 1 

Interceptar 33 5 - 3 - 

Legitimizar - - - - 1 

Señalizar  - - - 1 - 

 

TABLA 21: Errores absolutos en el periódico El País de Madrid (España) 
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TABLA 21: Errores absolutos en el periódico El Ideal de Granada (España) 

  

El Ideal de Granada 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión 

Abatir  - 30 - - - 

Abstenerse - - - - - 

Abusar - - - - - 

Antojarse  10 3 14 4 - 

Aplicar  - - - - - 

Conducir - - 1 - - 

Conformar 77 2 8 7 - 

Desescalar  - - - - - 

Desmentir - - - - - 

Detentar - 2 - 2 - 

Dimitir  - - - - - 

Elegir 3 6 14 2 - 

Finalizar 20 1 - 4 - 

Hubieron - 1 - - - 

Inflingir - - - - - 

Interceptar 52 6 1 - - 

Legitimizar - - - - - 

Señalizar  - - - - - 
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El Universal de Colombia 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión 

Abatir  50 33 - - - 

Abstenerse 2 - - - - 

Abusar 4 3 - - 2 

Antojarse  4 - 4 - 2 

Aplicar  - - - - - 

Conducir - - - - - 

Conformar 15 1 17 1 1 

Desescalar  - - - - - 

Desmentir - 5 1 2 - 

Detentar - - 3 - 1 

Dimitir  - - - - - 

Elegir 21 8 7 - 2 

Finalizar - - 1 - - 

Hubieron - 1 1 - - 

Inflingir - - - - - 

Interceptar 33 4 - - - 

Legitimizar - - - - - 

Señalizar  1 - - - - 

 

TABLA 23: Errores absolutos en el periódico El Universal de Cartagena (Colombia) 
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La Nación de Argentina 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión 

Abatir  5 23 - - 1 

Abstenerse 2 - - - - 

Abusar - 1 - - - 

Antojarse  - 1 - - - 

Aplicar  - - 1 - - 

Conducir 1 1 - - 3 

Conformar 6 1 2 - - 

Desescalar  - - - - - 

Desmentir - 2 - - - 

Detentar 1 4 - 3 4 

Dimitir  1 4 - - 1 

Elegir 12 16 20 5 1 

Finalizar 1 - 1 3 1 

Hubieron - - 1 - - 

Inflingir - - - - - 

Interceptar 88 2 7 - 2 

Legitimizar - - - - - 

Señalizar  - - - 1 - 

 

TABLA 24: Errores absolutos en el periódico La Nación de Capital Federal (Argentina) 

 

 Si recopilamos el número de errores absolutos y los agrupamos, podremos 

observar mejor las similitudes y diferencias. Es lo que hemos hecho en la tabla 25. 
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Verbos El País  

(Madrid, 

España) 

El Ideal  

(Granada, 

España) 

El Universal 

(Cartagena, 

Colombia) 

La Nación 

(Capital Federal, 

Argentina) 

Abatir  86 30 83 29 

Abstenerse 0 0 2 2 

Abusar 4 0 9 1 

Antojarse  121 31 10 1 

Aplicar  2 0 0 1 

Conducir 19 1 0 5 

Conformar 33 94 35 9 

Desescalar  1 0 0 0 

Desmentir 36 0 8 2 

Detentar 15 4 4 12 

Dimitir  19 0 0 6 

Elegir 11 25 38 54 

Finalizar 34 25 1 5 

Hubieron 2 1 2 1 

Infligir 3 0 0 0 

Interceptar 41 59 37 99 

Legitimizar 1 0 0 0 

Señalizar  1 0 1 1 

Suma 429 270 230 228 

 

TABLA 25: Errores absolutos en los cuatro periódicos en español 
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III.1.2. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS PERIÓDICOS EN ESPAÑOL 

 

 Para saber el total de cada verbo en los periódicos desde e1 01/01/2013 hasta 

31/05/2013 tenemos que establecer otra tabla, mostrando tanto los verbos correctos 

como los incorrectos con sus porcentajes. En las siguientes tablas se muestran estos 

datos. 

 

Abatir El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos  incorrectos 86 30 83 29 

Verbos correctos 131 110 52 46 

Total en el periódico 217 140 135 75 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

39,63 21,43 61,48 38,67 

 

TABLA 26: Datos absolutos y porcentajes de errores para abatir 

 

 Para facilitar la lectura de los datos, también hemos elaborado los gráficos 

correspondientes a los porcentajes de errores de cada verbo estudiado. De modo que, 

tras cada tabla, aparecerá el gráfico correspondiente. 
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Gráfico 1.Porcentajes de errores para abatir 

 

Abstenerse El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos  incorrectos 0 0 2 2 

Verbos correctos 0 0 55 110 

Total en los 

periódicos 

151 87 57 112 

Porcentaje de 

verbos incorrectos 

0 0 3,51 1,79 

 

TABLA 27: Datos absolutos y porcentajes de errores para abstenerse 
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Gráfico 2.Porcentajes de errores para abstenerse 

 

 

Abusar El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 4 0 9 1 

Verbos correctos 157 227 74 258 

Total en los periódicos 161 231 83 259 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

2,48 0 10,84 0,39 

 

TABLA 28: Datos absolutos y porcentajes de errores para abusar 
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Gráfico 3.Porcentajes de errores para abusar 

 

 

TABLA 29: Datos absolutos y porcentajes de errores para antojarse 

 

 -    

 2,00  

 4,00  

 6,00  

 8,00  

 10,00  

 12,00  

El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

 2,48  

 -    

 10,84  

 0,39  

Abusar 

Porcentaje 

de verbos 

incorrectos 

Antojarse El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 121 31 10 1 

Verbos correctos 79 2 10 28 

Total en los periódicos 200 33 20 29 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

60,50 93,94 50,00 3,45 
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Gráfico 4.Porcentajes de errores para antojarse 

 

Aplicar El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 2 0 0 1 

Verbos correctos 1206 1537 276 2221 

Total en los periódicos 1208 1537 276 2222 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,17 0 0 0,05 

 

TABLA 30: Datos absolutos y porcentajes de errores para aplicar 
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Gráfico 5.Porcentajes de errores para aplicar 

 

Conducir El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 19 1 0 5 

Verbos correctos 618 42 232 1585 

Total en los periódicos 637 43 232 1590 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

2,98 

 

2,33 

 

0 0,31 

 

 

TABLA 31: Datos absolutos y porcentajes de errores para conducir 
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Gráfico 6.Porcentajes de errores para conducir 

 

 

Conformar El País 

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 33 94 35 9 

Verbos correctos 149 421 29 931 

Total en los periódicos 182 515 64 940 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

18,13 

 

18,25 

 

54,69 

 

0,96 

 

TABLA 32: Datos absolutos y porcentajes de errores para conformar 
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Gráfico 7.Porcentajes de errores para conformar 

 

 

Desescalar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 1 0 0 0 

Verbos correctos 0 0 0 0 

Total en los periódicos 1 0 0 0 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

100 0 0 0 

 

TABLA 33: Datos absolutos y porcentajes de errores para desescalar 
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Gráfico 8.Porcentajes de errores para conformar 

 

Desmentir El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 36 0 8 2 

Verbos correctos 313 400 24 509 

Total en los periódicos 349 400 32 511 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

10,32 0 25,00 

 

0,39 

 

 

TABLA 34: Datos absolutos y porcentajes de errores para desmentir 
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Gráfico 9. Porcentajes de errores para desmentir 

 

Detentar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 15 4 4 12 

Verbos correctos 25 7 41 15 

Total en los 

periódicos 

40 11 45 27 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

37,50 36,36 8,89 44,44 

 

TABLA 35: Datos absolutos y porcentajes de errores para detentar 
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Gráfico 10. Porcentajes de errores para detentar 

 

Dimitir El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 19 0 0 6 

Verbos correctos 738 397 19 73 

Total en los 

periódicos 

757 397 19 79 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

2,51 

 

0 0 

 

7,59 

 

 

TABLA 36: Datos absolutos y porcentajes de errores para dimitir 

 

 -    

 5,00  

 10,00  

 15,00  

 20,00  

 25,00  

 30,00  

 35,00  

 40,00  

 45,00  

El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

 37,50  
 36,36  

 8,89  

 44,44  

Detentar 

Porcentaje 

de verbos 

incorrectos 



 

95 

 

 

 

Gráfico 11. Porcentajes de errores para dimitir 

Elegir El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 11 25 38 54 

Verbos correctos 801 2000 507 4370 

Total en los 

periódicos 

812 2025 545 4424 

Porcentaje de 

verbos incorrectos 

1,35 1,23 6,97 1,22 

 

TABLA 37: Datos absolutos y porcentajes de errores para elegir 
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Gráfico 12. Porcentajes de errores para eligir 

 

 

Finalizar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 34 25 1 5 

Verbos correctos 356 1177 482 1255 

Total en los 

periódicos 

390 1202 483 1260 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

8,72 2,08 0,21 0,40 

 

TABLA 38: Datos absolutos y porcentajes de errores para finalizar 
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Gráfico 13. Porcentajes de errores para finalizar 

 

 

Haber El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 2 1 2 1 

Verbos correctos 585 1517 909 3889 

Total en los periódicos 587 1518 911 3890 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,34 0,07 0,22 0,03 

 

TABLA 39: Datos absolutos y porcentajes de errores para haber 
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Gráfico 14. Porcentajes de errores para haber 

 

Inflingir El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 3 0 0 0 

Verbos correctos 

(Infligir) 

76 22 20 19 

Total en los 

periódicos 

79 22 20 19 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

3,80 0 0 0 

 

TABLA 40: Datos absolutos y porcentajes de errores para inflingir 
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Gráfico 15. Porcentajes de errores para inflingir 

 

Interceptar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 41 59 37 99 

Verbos correctos 156 202 163 136 

Total en los 

periódicos 

197 261 100 235 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

20,81 22,61 37,00 42,13 

 

TABLA 41: Datos absolutos y porcentajes de errores para interceptar 
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Gráfico 16. Porcentajes de errores para interceptar 

 

Legitimizar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 1 0 0 0 

Verbos correctos 

(legitimar) 

201 50 0 32 

Total en los 

periódicos 

202 50 36 32 

 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,50 0 0 0 

  

TABLA 42: Datos absolutos y porcentajes de errores para legitimizar 

 

 -    

 5,00  

 10,00  

 15,00  

 20,00  

 25,00  

 30,00  

 35,00  

 40,00  

 45,00  

El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

 20,81  
 22,61  

 37,00  

 42,13  

Interceptar 

Porcentaje 

de verbos 

incorrectos 



 

101 

 

 

 

 

Gráfico 17. Porcentajes de errores para legitimizar 

 

Señalizar El País  

(España) 

El Ideal  

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Verbos incorrectos 1 0 1 1 

Verbos correctos 46 0 21 16 

Total en los 

periódicos 

47 0 22 17 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

2,13 

 

0 4,55 

 

5,88 

 

 

TABLA 43: Datos absolutos y porcentajes de errores para señalizar 
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Gráfico 18. Porcentajes de errores para señalizar 

 

  

 Para poder comparar mejor los usos verbales de los cuatro periódicos, 

deberemos sumar todos los casos de verbos correctos e incorrectos y obtener el índice 

de errores totales. En la tabla 44 resumimos estos datos. 
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incorrectos 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,46 3,09 6,95 1,43 

 

TABLA 44: Suma de los verbos con el porcentaje de verbos incorrectos 

 

 Si lo representamos gráficamente, obtenemos el Gráfico 19. 

 

 

Gráfico 19. Datos totales de los periódicos en español. 
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III.2. ESTUDIOS CUALITATIVO Y ESTADÍSTICO EN ÁRABE 

 

III.2.1. ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS PERIÓDICOS EN ÁRABE 

 

 Del mismo modo que hicimos con los verbos en los periódicos en español, 

procedemos con los periódicos árabes. De este modo, en las tablas que siguen vamos a 

mostrar los errores encontrados periódico a periódico. 

 

Al-Sabah al-iraquia 

Verbos Nacional Internacional  Deporte Economía Opinión  

 Ser afectado 11 9 33 25 7 أثر

 Cumplir una أدى

cosa 

100 110 26 62 95 

 Afirmar 28 28 30 9 20 أكد

 ,Salir del equipo انسحب

retirarse 

7 6 6 - 5 

 - - - - Obedecer 2 انصاع

 Ser +fundar 6 - 3 7 12 تأسس

 Graduar de la تخرج

facultad 

1 3 - - 1 

 - - Sacrificar  2 - 1 تفانى

 Deber  6 3 8 6 7 توجب

 - - - Atropellar - 2 دهس

/ سوف لن

الفعل+ لم  

La partícula 

sawfa+ verbo en 

modo afirmativo 

11 - 2 4 8 

 - - - - -  Deplorar شجب

 Resistir - 1 3 - 5 صمد

 Fracasar  11 28 33 12 57 فشل

 - - - Conspirador  - 2 متامر

 El nivel del agua منسوب

llega 

22 2 - - - 

 Cansado  1 1 1 1 2 منهك

 Llegar a una هدف

edad, o apuntar 

61 36 13 44 26 

 

TABLA 45: Errores absolutos en el periódico Al-Sabah al-iraquia 

  



 

105 

 

 

Al-Mada al-iraquia 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión  

 Ser afectado 232 23 22 255 11 اثر

 Cumplir una أدى

cosa 

293 226 32 232 32 

 Afirmar 165 26 225 55 5 أكد

 Salir del انسحب

equipo, 

retirarse 

36 23 15 6 3 

 Obedecer 1 0 0 0 2 انصاع

 Ser +fundar 33 6 3 25 9 تأسس

 Graduar de la تخرج

facultad 

26 1 1 1 3 

 Sacrificar  6 0 2 0 0 تفانى

 Deber  26 5 28 8 5 توجب

 Atropellar 0 2 0 0 2 دهس

+ لم/ سوف لن

 الفعل

La partícula 

sawfa+ verbo 

en modo 

afirmativo 

3 2 1 5 5 

 Deplorar  21 1 2 0 0 شجب

 Resistir 2 0 3 2 1 صمد

 Fracasar  212 66 253 23 22 فشل

 Conspirador  2 0 0 0 0 متامر

 El nivel del منسوب

agua llega 

22 0 0 6 2 

 Cansado  2 3 3 1 0 منهك

 Llegar a una هدف

edad, o apuntar 

223 25 26 99 23 

 

TABLA 46: Errores absolutos en el periódico Al-Mada al-iraquia 
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Al-Sabil al-urdunia 

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión  

 Ser afectado 223 63 53 55 22 اثر

 Cumplir una أدى

cosa 

511 563 53 235 133 

 Afirmar 132 235 31 22 25 أكد

 Salir del انسحب

equipo, 

retirarse 

5 259 11 5 63 

 Obedecer 2 6 0 2 22 انصاع

 Ser +fundar 62 15 23 63 23 تأسس

 Graduar de la تخرج

facultad 

15 6 0 2 26 

 Sacrificar  1 0 0 2 3 تفانى

 Deber  35 14 27 23 63 توجب

 Atropellar 1 21 2 0 0 دهس

+ لم/ سوف لن

 الفعل

La partícula 

sawfa+ verbo 

en modo 

afirmativo 

0 0 0 0 5 

 Deplorar  9 6 0 0 5 شجب

 Resistir 23 13 23 2 22 صمد

 Fracasar  53 251 235 22 231 فشل

 Conspirador  2 6 0 0 9 متامر

 El nivel del منسوب

agua llega 

6 2 0 0 6 

 Cansado  0 2 0 1 0 منهك

 Llegar a una هدف

edad, o apuntar 

652 153 53 235 33 

 

TABLA 47: Errores absolutos en el periódico Al-Sabil al-urdunia 
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Al-Ahram al-misria  

Verbos Nacional Internacional Deporte Economía Opinión  

 Ser afectado 62 5 2 3 26 اثر

 Cumplir una أدى

cosa 

255 11 3 25 12 

 Afirmar 55 23 5 29 0 أكد

 Salir del انسحب

equipo, 

retirarse 

3 3 0 0 1 

 Obedecer 1 0 0 0 0 انصاع

 Ser +fundar 2 0 0 1 0 تأسس

 Graduar de la تخرج

facultad 

5 2 0 0 2 

 Sacrificar  0 0 0 0 0 تفاني

 Deber  1 0 0 0 1 توجب

 Atropellar 5 0 0 0 2 دهس

+ لم/ سوف لن

 الفعل

La partícula 

sawfa+ verbo 

en modo 

afirmativo 

0 2 0 0 0 

 Deplorar  0 0 0 0 0 شجب

 Resistir 1 0 0 1 2 صمد

 Fracasar  29 25 3 6 1 فشل

 Conspirador  1 0 0 0 2 متامر

 El nivel del منسوب

agua llega 

16 0 0 0 0 

 Cansado  2 0 0 0 2 منهمك

 Llegar a una هدف

edad, o apuntar 

25 5 0 9 0 

 

TABLA 48: Errores absolutos en el periódico Al-Ahram al-misria 

 

Si recopilamos el número de errores absolutos y los agrupamos, podremos 

observar mejor las similitudes y diferencias entre los periódicos. Es lo que hemos hecho 

en la tabla 49. 
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Verbos Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

 Ser afectado 95 652 666 61 اثر

 Cumplir una أدى

cosa 

693 326 2551 239 

 Afirmar 225 216 535 35 أكد

 Salir del انسحب

equipo, 

retirarse 

12 222 176 23 

 Obedecer 2 6 23 1 انصاع

 Ser +fundar 19 252 211 6 تأسس

 Graduar de la تخرج

facultad 

5 13 63 3 

 Sacrificar  6 2 3 0 تفانى

 Deber  65 23 211 1 توجب

 Atropellar 2 1 25 3 دهس

/ لن+ سوف

الفعل+ لم  

La partícula 

sawfa+ verbo 

en modo 

afirmativo 

15 23 5 2 

 Deplorar  0 25 23 0 شجب

 Resistir 3 23 253 5 صمد

 Fracasar  222 613 512 63 فشل

 Conspirador  2 2 25 6 متامر

 El nivel del منسوب

agua llega 

21 29 25 16 

 Cansado  6 9 3 2 منهك

 Llegar a una هدف

edad, o 

apuntar 

295 653 992 19 

 Suma 1059 2761 4525 436 المجوع

 

TABLA 49: Total de los verbos incorrectos en los cuatros periódicos árabes 
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III.2.2. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS PERIÓDICOS EN ÁRABE 

 

Para saber el total de cada verbo en los periódicos desde e1 01/01/2013 hasta 

31/05/2013 tenemos que establecer otras tablas, mostrando tanto los verbos correctos 

como los incorrectos con sus porcentajes. En las siguientes tablas se muestran estos 

datos, verbo a verbo. 

 

 Ser / اثر 

afectado 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 95 652 666 61 

Verbos correctos 621 336 332 93 

Total en los periódicos 427 1027 1124 149 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

19,91 34,47 29,63 41,61 

TABLA 50: Datos absolutos y porcentajes de errores para اثر / Ser afectado  

 

 Para facilitar la lectura de los datos, también hemos elaborado los gráficos 

correspondientes a los porcentajes de errores de cada verbo estudiado. De modo que, 

tras cada tabla, aparecerá el gráfico correspondiente. 

 

 

Gráfico 20. Porcentajes de errores para اثر / Ser afectado 
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 Cumplir una cosa Al-Sabah /أدى

al-iraquia 

Al-Mada 

al-iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 693 326 2551 239 

Verbos correctos 913 2252 1133 333 

Total en los periódicos 1219 2394 3849 834 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

32,24 39,39 40,32 20,14 

 

TABLA 51: Datos absolutos y porcentajes de errores para أدى/ Cumplir una cosa 

 

 

 

Gráfico 21. Porcentajes de errores para أدى/ Cumplir una cosa 
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 Afirmar  Al-Sabah /اكد

al-iraquia 

Al-Mada 

al-iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 225 216 535 35 

Verbos correctos 1923 3533 25632 1943 

Total en los periódicos 2934 7000 10931 2038 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

3,92 6,04 5,21 4,66 

 

TABLA 52: Datos absolutos y porcentajes de errores para داك / Afirmar 

 

 

 

Gráfico 21. Porcentajes de errores para داك / Afirmar 
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-Arrastrarse Al-Sabah al /انسحب

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 12 222 176 23 

Verbos correctos  61 253 129 20 

Total en los periódicos 56 273 424 37 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

42,86 41,76 41,51 45,95 

 

TABLA 53: Datos absolutos y porcentajes de errores para انسحب/ Arrastrarse 

 

 

 

Gráfico 22. Porcentajes de errores para انسحب/ Arrastrarse 
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 Volver /انصاع

corriendo 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 2 6 23 1 

Verbos correctos 

(Obedecer) 

2 6 29 5 

Total en los periódicos 2 6 34 2 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

50 50 47,06 

 

100 

 

TABLA 53: Datos absolutos y porcentajes de errores para انصاع/ Volver corriendo 

 

 

 

Gráfico 23. Porcentajes de errores para  انصاع / Obedecer 
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-Fundarse Al-Sabah al /تأسس

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 19 252 211 6 

Verbos correctos 

(ser+fundarse) 

2 1 3 5 

Total en los periódicos 29 103 128 3 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

96,55 98,06 95,31 100 

 

TABLA 54: Datos absolutos y porcentajes de errores para تأسس/ Fundarse 

 

 

 

 

Gráfico 24. Porcentajes de errores para تأسس/ Fundarse 
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-Aprender Al-Sabah al /تخّرج

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 5 13 63 3 

Verbos correctos 

(Graduarse) 

6 2 3 3 

Total en los periódicos 8 27 43 13 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

62,50 96,30 86,05 53,85 

 

TABLA 55: Datos absolutos y porcentajes de errores para تخّرج/ Aprender 

 

 

 

Gráfico 24. Porcentajes de errores para تخّرج/ Aprender 
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 Matar uno al/تفانى

otro 

Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos correctos  3 22 22 3 

Verbos incorrectos 6 2 3 0 

Total en los periódicos 10 18 50 9 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

30 22,22 18 0 

 

TABLA 56: Datos absolutos y porcentajes de errores para تفانى/Matar uno al otro 

 

 
 

Gráfico 25. Porcentajes de errores para تفانى/Matar uno al otro 
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-Comer Al-Sabah al /توجب

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 65 23 211 1 

Verbos correctos 

(deber) 

339 2532 2953 2229 

Total en los periódicos 816 1121 1942 1153 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

3,76 4,40 6,32 0,17 

 

TABLA 57: Datos absolutos y porcentajes de errores para توجب/ Comer 

 

 

  

Gráfico 26. Porcentajes de errores para توجب/ Comer 
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 Color de /دهس

arena 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 2 1 25 3 

Verbos correctos  5 5 2 5 

Total en los 

periódicos 

1 2 19 6 

Porcentaje de 

verbos incorrectos 

100 100 78,95 100 

 

TABLA 58: Datos absolutos y porcentajes de errores para دهس/ Color de arena 

 

 

 

Gráfico 27. Porcentajes de errores para دهس/ Color de arena 
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Sawfa + لم/ لن + verbo Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 15 23 5 2 

Verbos correctos (El 

morfema sawfa+verbo) 

552 1396 5336 95 

Total en los periódicos 579 2702 5698 81 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

4,32 0,70 0,09 1,23 

 

TABLA 59: Datos absolutos y porcentajes de errores para Sawfa + لم/ لن + verbo 

 

 

 

 

Gráfico 28. Porcentajes de errores para Sawfa + لم/ لن + verbo 
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-Tener dolores Al-Sabah al/شجب

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 0 25 23 0 

Verbos correctos 

(ŷadaba) 

2 5 6 5 

Total en los periódicos 4 15 19 0 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0 100 84,21 0 

 

TABLA 60: Datos absolutos y porcentajes de errores para شجب/Tener dolores 

 

 

 

Gráfico 29. Porcentajes de errores para شجب/Tener dolores 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

0 

100 

84,21 

0 

Tener dolores/شجب 

Porcentaje 

de verbos 

incorrectos 



 

121 

 

-Dirigir Al-Sabah al/صمد

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 3 23 253 5 

Verbos correctos 

(resistir) 

5 2 5 5 

Total en los periódicos 9 17 109 5 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

100 94,12 100 100 

 

TABLA 61: Datos absolutos y porcentajes de errores para صمد/Dirigir 

 

 

 

Gráfico 30. Porcentajes de errores para صمد/Dirigir 
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-Asustarse Al-Sabah al /فشل

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 222 613 512 63 

Verbos correctos 

(Fracasar) 

62 39 96 5 

Total en los periódicos 175 424 607 39 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

80,57 76,89 86,33 100 

 

TABLA 62: Datos absolutos y porcentajes de errores para فشل/ Asustarse 

 

 

 

Gráfico 30. Porcentajes de errores para فشل/ Asustarse 
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-Conspiradores  Al-Sabah al /متآمر

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 2 2 25 6 

Verbos correctos  0 0 0 0 

Total en los periódicos 1 1 15 3 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

100 100 100 100 

 

TABLA 63: Datos absolutos y porcentajes de errores para متآمر/ Conspiradores 

 

 

 

 

Gráfico 30. Porcentajes de errores para متآمر/ Conspiradores 
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 Una persona /منسوب

perteneciente a una tribu 

Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada 

al-iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos  21 29 25 16 

Verbos correctos (Nivel 

de agua) 

63 66 225 15 

Total en los periódicos 48 51 155 48 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

25 35,29 6,45 47,92 

 

TABLA 64: Datos absolutos y porcentajes de errores para منسوب/ Una persona 

perteneciente a una tribu 

 

 

 

Gráfico 30. Porcentajes de errores para منسوب / Una persona perteneciente a una tribu 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

25 

35,29 

6,45 

47,92 

Una persona perteneciente a una tribu/منسوب 

Porcentaje 

de verbos 

incorrectos 



 

125 

 

-Cansancio Al-Sabah al /منهك

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos incorrectos 6 9 3 2 

Verbos correctos 

(Manhūk) 

0 0 0 0 

Total en los periódicos 6 9 3 2 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

100 100 100 100 

 

TABLA 65: Datos absolutos y porcentajes de errores para منهك/ Cansancio 

 

 

 

 

Gráfico 31. Porcentajes de errores para منهك/ Cansancio 
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-Acercarse  Al-Sabah al/هدف

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos correctos 

(tiene objetivo como) 

396 2112 1925 2 

Verbos incorrectos 295 653 992 19 

Total en los periódicos 863 4530 3691 32 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

20,86 6,82 23,87 87,50 

 

TABLA 66: Datos absolutos y porcentajes de errores para هدف/Acercarse 

 

 

Gráfico 32. Porcentajes de errores para Apuntar/هدف 
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Suma de verbos Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Suma de verbos 

correctos en los 

periódicos 

6110 16980 24313 3988 

Suma de verbos 

incorrectos en los 

periódicos 

1059 2732 4515 433 

Suma de verbos 

correctos e 

incorrectos 

7169 19712 28828 4451 

Porcentaje de 

verbos incorrectos 

14,77 13,86 15,66 10,40 

 

TABLA 67: Suma de verbos con el porcentaje de verbos incorrectos 

 Si representamos gráficamente los datos anteriores, obtenemos el Gráfico 33. 

 

 

Gráfico 33. Datos totales de los periódicos en árabe 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS 
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IV.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

PRENSA DE HABLA HISPANA  

 

 

 

 En el capítulo III hemos presentado los datos obtenidos mediante diversas tablas 

y gráficos con el objetivo de poder hacer una comparación entre los errores cometidos 

primero, entre los periódicos en español y, en segundo lugar, entre estos y los periódicos 

árabes para poder llegar a confirmar uno o más de nuestros objetivos principales o 

secundarios o bien para rechazar nuestra hipótesis.  

 Para ello nos seguiremos sirviendo de tablas y gráficos. Como ahora 

procederemos a comparar los periódicos de habla hispana, en la tabla 68 presentamos el 

porcentaje de incorrecciones en los periódicos seleccionados. 

 

Suma de verbos El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Suma de verbos 

incorrectos en los 

periódicos 

429 270 231 228 

Suma de verbos 

correctos e 

incorrectos 

6642 8742 3312 15950 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,44 3,09 6,95 1,44 

 

TABLA 68: Suma de los verbos con el porcentaje de verbos incorrectos 

 

 A continuación, mostramos el grafico 34 que contiene los porcentajes de  errores 

de cada periódico:  
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Gráfico 34. Errores en los periódicos de habla hispana 

 

 Según el grafico obtenido, observamos de manera clara y llamativa un numero 

de errores cometidos en toda la prensa en español; aunque existan  diferencias entre sus 

porcentajes.  

 El Universal de Colombia es el periódico que más errores comete con un 

porcentaje del 6,95, seguido por El País de España con un 6,44%. El periódico el Ideal  

de (España-Granada) ocupa el tercer lugar con un porcentaje del 3,09% y, por último, 

hallamos el periódico La Nación de Argentina, con un 1,44%. El Universal de 

Colombia y El País de España tienen unos porcentajes muy cercanos.  

 Aunque estos porcentajes están por debajo del 10%, son bastante significativos.   
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IV.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

PRENSA ÁRABE 

  

 De manera similar a lo hecho con la prensa en español, exponemos el total de 

errores de la prensa árabe. 

 

Suma de verbos Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Suma de verbos 

incorrectos en los 

periódicos  

1059 2732 4515 433 

Total en los 

periódicos  

7169 19712 28828 4451 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

14,77 13,86 15,66 10,40 

 

TABLA 69: Suma de los verbos con el porcentaje de verbos incorrectos 

 

 Para proceder de manera paralela y para una mejor visualización, mostramos el 

gráfico correspondiente a los porcentajes de los errores en la prensa árabe. 
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Gráfico 35. Errores en los periódicos de lengua árabe 

  

 Según los porcentajes obtenidos en la prensa árabe, se aprecia que los cuatro 

periódicos tienen porcentajes cercanos y bastante altos. El periódico que tiene un 

porcentaje más alto es Al-Sabil al-urdunia con un porcentaje del 15,66%, seguido por el 

periódico Al-Sabah al-iraquia con un 14,77%. A continuación los dos últimos 

periódicos que podemos considerar con menos errores son Al-Mada al-iraquia con un 

porcentaje del 13,86 y Al-Ahram al-misria, que es el que tiene menos errores por su 

10,40% ,un porcentaje bajo en comparación con todos los porcentajes obtenidos. Todo 

esto demuestra que la lengua no se usa correctamente para transmitir la información. 

Por esto, en nuestra parte teórica relacionada con el estudio árabe hemos explicado las 

reglas del uso correcto de los verbos para acercar a los lectores de nuestra tesis, a los 

alumnos de la especialidad árabe a los investigadores en general, el uso correcto de la 

gramática relacionada con los verbos. De esta forma, hemos cumplido nuestro objetivo 

secundario demostrando la importancia del uso correcto de las lenguas española y árabe, 

por ser las dos lenguas más habladas a nivel mundial.  
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IV.3. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE ERRORES EN LA 

PRENSA ESPAÑOLA 

 

 Aquí nos centramos en los datos mencionados arriba (cualiltativos y con  cálculo 

de porcentajes) sobre la prensa escrita en español. A continuación establecemos la tabla 

del estudio observacional con los resultados obtenidos, todo con el fin de poder hacer 

los cálculos de los porcentajes y obtener el grafico correspondiente para facilitar el 

análisis.  

 

Error del significado El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Abatir 86 30 83 29 

Aplicar 2 0 0 1 

Conducir 19 1 0 5 

Conformar 33 94 35 9 

Detentar 15 4 4 12 

Dimitir 19 0 0 6 

Finalizar 34 25 1 5 

Interceptar 41 59 37 99 

Señalizar 1 0 1 1 

Suma de verbos incorrectos 250 213 161 167 

Total en los periódicos 3675 4106 1376 6445 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,80 5,19 

 

11,70 

 

2,59 

 

 

TABLA 70: Errores del significado en la prensa en español 

 

 Como venimos procediendo a lo largo de este trabajo, también presentamos 

gráficos con la intención de facilitar la lectura de los datos. 
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Gráfico 36. Errores de significado en la prensa en español 

 

 Si observamos en la tabla arriba de los errores del significado, notamos que El 

Universal de Colombia tiene un porcentaje más alto de 11,70, en comparación con los 

otros periódicos en español, justo después viene El País de España por el porcentaje que 

obtiene de 6,80. El tercer lugar  lo ocupa el Ideal de España con un  porcentaje de 5,19. 

Por último, La Nación de Argentina ha marcado una cifra muy baja entre los periódicos 

en español que es 2,59%.  
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Error de régimen o 

similares 

El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Abstenerse 0 0 2 2 

Abusar 4 0 9 1 

Elegir 11 25 38 54 

Desescalar 1 0 0 0 

Suma de verbos incorrectos 16 25 49 57 

Total en el periódico 1125 2343 685 4795 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

1,42 1,07 7,15 1,19 

 

TABLA 71: Errores del significado en la prensa en español 

 

  

Gráfico 37. Errores de significado en la prensa en español 
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Los errores de régimen o similares suponen unos porcentajes más bajos que el 

error del significado. El más alto de estos porcentajes es del periódico El Universal de 

Colombia que tiene un porcentaje de 7,15, aunque lo llamamos alto pero aún así,  sigue 

bajo. Mientras que los otros tres periódicos tienen unos porcentajes más bajos todavía y 

similares, secuencialmente son: El País de España con un porcentaje de 1,42, La Nación 

de Argentina con un porcentaje de 1,19 y en último lugar El Ideal de España con un 

porcentaje de 1,07. Podemos decir que  el tipo de régimen o similares no tiene muchos 

errores y se ha aplicado la norma gramatical. 

 

No existe la forma El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Desmentido 36 0 8 2 

Infligir 3 0 0 0 

Legitimizar 1 0 0 0 

Suma de verbos incorrectos  40 0 8 2 

Total en el periódico 630 472 88 562 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,35 0,00 9,09 0,36 

 

TABLA 72: Errores de inexistencia de la forma en la prensa en español 

 

 Gráficamente se muestra a continuación. 
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Gráfico 38. Errores por inexistencia de forma en la prensa en español 

 

Si observamos las frecuencias de "no existe la forma" vemos que han obtenido 

porcentajes también bajos, uno de los periódicos ha obtenido un resultado de  0,00%, y 

el otro periódico, La Nación ha obtenido un porcentaje de 0,36. Estos dos porcentajes 

son muy bajos e incluso insignificantes, pero aun así, el último porcentaje, no lo 

podemos ignorar. Y el resto de los dos periódicos tiene unos porcentajes un poco más 

alto que los otros. El Universal de Colombia tiene una frecuencia más alta en este tipo 

de error que es 9,09% y el otro periódico, El País de España, ha obtenido una frecuencia 

de 6.35%. En ete tipo de error se ha dado una alta variabilidad: unos periódicos han 

seguido las normas gramaticales y otros, no.  
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Ausencia de pronombre El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Antojarse  121 31 10 1 

Total en el periódico 200 33 20 29 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

60,50 93,94 50 3,45 

 

TABLA 73: Errores por ausencia de pronombre en la prensa en español 

 

 

 

Gráfico 39. Errores por ausencia de pronombre en la prensa en español 

 

 En el tipo de los errores de ausencia de pronombre, aparece gran diferencia entre 

los periódicos, seguramente causada porque solo estudio un verbo en este tipo de error.  

Dos de ellos tienen valores muy altos, por ejemplo, el Ideal de España ha marcado un  

93,94%, El País de España, un porcentaje de 60,50 y uno de los periódicos ha obtenido 

el 50%, que es El Universal de Colombia. Mientras el periódico La Nación de 

Argentina tiene un valor muy bajo con un 3,45%. En este tipo de error, los periodistas 
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no han seguido la regla gramatical, salvo el periódico La Nación de Argentina por el 

porcentaje que ha obtenido. 

 

Otros errores sintácticos El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Haber 2 1 2 1 

Total en los periódicos 587 1518 911 3890 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,34 0,07 0,22 0,03 

  

TABLA 74: Otros errores sintácticos en la prensa en español 

 

 

  

Gráfico 40. Otros errores en la prensa en español 
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de España, con un porcentaje de 0,34, El Universal de Colombia con un porcentaje de 

0,22, el Ideal de España con un porcentaje del 0,07, La Nación de Argentina con un 

porcentaje de 0,03. En el tipo de "otros errores sintácticos" parece que los periodistas 

han cumplido las normas de la gramática española.  

  

 

IV.4. ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA DE ERRORES EN LA 

PRENSA ÁRABE 

 

 

 Por otra parte, establecemos otra tabla del estudio observacional del árabe con 

los resultados obtenidos para hacer los cálculos de los porcentajes y obtener el grafico 

correspondiente con el fin de facilitar el análisis.  

 

Error del significado Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos 

 3 25 1 2 دهس

 23 176 222 12 انسحب

 63 512 613 222 فشل

 19 992 653 295 هدف

 3 63 13 5 تخرج

 0 3 2 6 تفانى

 2 3 9 6 منهك

 5 253 23 3 صمد

 2 222 49 30 توجب

Suma  399 855 1876 106 

Total de verbos en los 

periódico 

1944 6421 6888 1293 

Porcentaje           20,52             13,32             27,24             8,18    

 

TABLA 75: Errores de significado en la prensa árabe 
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Gráfico 41. Errores de significado 

 

 En el error del significado, nos expone el gráfico unos porcentajes diferentes y 

significativos. El periódico Al-Sabil al-urdunia aparece con un porcentaje del 27,24, es 

el valor más alto en comparación con los otros periódicos. Al-Sabah al-iraquia aparece 

en segundo lugar, por obtener un porcentaje del 20,52. Viene después Al-Mada al-

iraquia con un porcentaje del 13,32. Mientras el periódico de Al-Ahram al-misria ocupa 

el último lugar por tener un porcentaje muy bajo con un 8,18%. 
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Errores de régimen o 

similares 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos 

 61 666 652 95 أثر

 6 25 2 2 متآمر

 35 535 216 225 اكد

 235 329 339 152  المجموع

Total de verbos en los 

periódico 

6332 8028 12070 1195 

Porcentaje 5,98 9,69 7,61    7,31    

 

TABLA 76: Errores de régimen o similares en la prensa árabe 

 

 

 

  

Gráfico 42. Errores de régimen o similares 
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 En el gráfico de error de régimen o similares aparecen los valores más bajos, 

cercanos y no superan el 25%. El primer lugar lo ocupa Al-Mada al-iraquia, con un 

porcentaje del 9,69.  Al-Sabil al-urdunia aparece con un porcentaje del 7,61. Mientras 

que Al-Ahram al-misria ocupa el tercer lugar por obtener un porcentaje del 7,31%. Al-

Sabah al-iraquia es el periódico que tiene un valor más bajo un 5,98% en comparación 

con los otros. 

 

 

 

No existe la forma Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 
Verbos 

 6 211 252 19 تأسس

 16 25 29 21 منسوب

 0 23 25 0 شجب

 1 23 6 2 انصاع

Suma 41 137 164 28 

Total de verbos en los 

periódico 

41 38 172 25 

Porcentaje           49,40             78,29             48,52             52,83    

    TABLA 77: Errores por inexistencia de forma en la prensa árabe 
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Gráfico 43. Errores por inexistencia de forma 

 

 

 La frecuencia de “no existe la forma” ha obtenido unos porcentajes muy altos en 

comparación con los otros tipos de errores y los periodistas han cometido este tipo de 

error de manera abusiva. Dos de ellos, superan el 100% ,y secuencialmente son: Al-

Mada al-iraquia que  ha marcado un porcentaje muy elevado con un 360,53% y Al-

Ahram al-misria con un porcentaje del 112,00. A continuación, aparece Al-Sabah al-

iraquia con una cifra del 100,00%. Al-Sabil al-urdunia tuvo un valor de  95,35%, es el 

más bajo en comparación con los otros. 

 En la siguiente tabla, se  expone el tipo de error que cometen los periodistas 

árabes por ausencia de pronombre. 
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Ausencia de 

pronombre 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada 

al-iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Verbos  

 239 2551 326 693 أدى

Total en el periódico 1219 2394 3849 834 

Porcentaje  32,24    39,39    40,32    20,14 

 

TABLA 78: Errores por ausencia de pronombre en la prensa árabe 

                        

 

  

Gráfico 44. Errores por ausencia del pronombre 
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periódico Al-Sabah al-iraquia con un porcentaje del 32,24 y el periódico Al-Ahram al-

misria con un porcentaje del 20,14. Estos periódicos han tenido una cifra elevada. 

 A continuación, establecemos  la última tabla de "otros errores sintácticos" y nos 

da los siguientes resultados: 

 

Otros errores sintácticos Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria Verbos 

الفعل+ لم  /سوف لن  15 23 5 2 

Total de verbos en los 

periódico 

579 2702 5698 81 

Porcentaje 4,32 0,70 0,09 1,23 

 

TABLA 79: "Otros errores sintácticos" en la prensa árabe 

 

 

 

Gráfico 45. Otros errores sintácticos 
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 Los datos de "otros errores sintácticos" nos muestran porcentajes de cuatro 

periódicos que son muy bajos y diferentes. En  primer lugar aparece Al-Sabah al-

iraquia por obtener un porcentaje más alto que los otros periódicos, que es 4,32%. 

Seguido por el periódico Al-Ahram al-misria que ocupa el segundo lugar con un 

porcentaje del 1,23. En tercer lugar aparece el periódico Al-Mada al-iraquia con un 

porcentaje del 0,70. Por último, el periódico de Al-Sabil al-urdunia aparece con un 

porcentaje del 0,09. Aunque estos dos últimos porcentajes son muy bajos e incluso 

insignificantes, no los podemos ignorar.  

  

  

IV.5. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DE 

LA PRENSA HISPANA Y DE LA PRENSA ÁRABE 

  

 Después de realizar el análisis de los periódicos entre sí, empezamos con la 

comparación de los resultados obtenidos en los periódicos en español y árabe.   

 Para realizar dicha comparación, hemos elaborado una tabla con los valores 

totales de los errores cometidos en cada periódico en general y la suma correspondiente 

al total de ellos, tanto en árabe como en español. Todo ello, con el objetivo de facilitar 

la tarea y hacer la comparación.  

 

   Periódico 1 Periódico 2 Periódico 3 Periódico 4 

Porcentajes de periódicos 

árabes 

14,73 13,85 15,65 10,40 

Porcentajes de periódicos 

en español 

6,46 3,09 6,95 1,43 

 

TABLA 80: Porcentajes de los errores absolutos en los periódicos en español y en 

árabe. 

 Observando dicha tabla, lo primero que llama la atención son los porcentajes 

obtenidos de errores cometidos en los periódicos árabes, los cuales son mucho más altos 

que los porcentajes de los periódicos de habla española. Esto confirma nuestra hipótesis: 

los errores verbales cometidos en los periódicos árabes son más frecuentes que los 
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errores verbales cometidos en los periódicos en español. Asimismo, cabe mencionar que 

los valores obtenidos en diferentes periódicos árabes están intercalados entre valores 

significativos y valores muy bajos, mientras que en los periódicos en español todos los 

valores son convergentes. Esto se debe, primero, a la calidad del periódico y a la 

formación, o muy buena o muy mala, de los periodistas, es decir, que si los valores son 

muy altos, los errores cometidos son muy abundantes y por lo tanto la formación de los 

periodistas es débil y la calidad del periódico es baja. Por ejemplo, en los periódicos en 

español, los valores son muy cercanos y, por lo tanto, tienen casi la misma calidad, unos 

son relativamente mejores que otros, pero se parecen mucho en la calidad y en la 

formación de los periodistas, mientras que en los periódicos árabes se nota una 

diferencia clara en los valores porque son muy diferenciados unos de otros, por lo que la 

calidad también se difiere y, de una forma notable. Por ejemplo, los periódicos Al-Mada 

al-iraquia y Al-Ahram al-misria tuvieron un valor bajo, un 13,85% y 10,40% 

respectivamente, por lo que podemos decir que son periódicos de mejor calidad en 

comparación con los restantes, aunque la calidad de Al-Ahram al- misria es mejor que la 

de Al-Mada al-iraquia. Podemos considerar que Al-Sabil al-urdunia y Al-Sabah al-

iraquia, que tuvieron respectivamente un 15,65% y 14,73,10%, son periódicos de peor 

calidad, hablando siempre desde el punto de vista gramatical, por la gran cantidad de 

errores cometidos, de la misma forma podemos decir que los periodistas están mal 

formados en este concepto. 

  

  

IV.6. COMPARACIÓN POR TIPOLOGÍA DE ERRORES EN LA 

PRENSA HISPANA Y EN LA PRENSA ÁRABE 

 

 Después de realizar el análisis global de los errores cometidos en la prensa 

española y árabe, empezamos ahora con la comparación de los mismos. Por esto, hemos 

establecido tablas dobles en las que hemos puesto los resultados de los tipos de errores 

obtenidos, de forma que aparezcan los resultados de los periódicos  en español y, justo 

abajo, los resultados de los periódicos árabes. 

 Hay que tener en cuenta que la disposición gráfica nos obliga a emparejar 

periódicos, pero esto no significa nada. Es decir, que aparezcan en la misma columna, 
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por ejemplo, El País y Al-Sabah al-iraquia, no significan que se relacionen 

directamente. 

 

Errores del significado El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,80 5,19 

 

11,70 

 

2,59 

 

 

 

Error del significado Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

         20,52             13,32             27,24             8,18    

 

TABLA 81: Errores de significado en la prensa hispana y árabe 

  

  En la tabla 81 de tipología aparecen  los porcentajes de errores cometidos en los 

periódicos árabes más altos que los porcentajes cometidos en los periódicos en español. 

 En las tablas anteriores, se observa que en los periódicos en español, los errores 

de significado se han cometido con unas frecuencias bajas en comparación con los 

periódicos árabes, como mucho, un valor alto de 11,70%, mientras que en los periódicos 

árabes, las frecuencias ha marcado unas cifras elevadas y han obtenido unos valores 

altos de 20,52%. 
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Error de régimen o 

similares 

El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

1,42 1,07 7,15 1,19 

 

Error de régimen o 

similares 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Porcentaje 5,98 9,69 7,61 7,31 

 

TABLA 82: Errores de régimen o similares en la prensa hispana y árabe 

 

 Si prestamos atención a los valores de los errores de régimen o similares, se 

observa la diferencia entre los periódicos en español y los periódicos árabes. Los 

periódicos en español han obtenido valores bajos en comparación con los periódicos 

árabes. El valor más alto en los periódicos en español es de un 7,15%, mientras que  en 

árabe ha marcado un 9,69%. Los dos porcentajes son significativos y diferenciados. 

   

No existe la forma El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

6,35 - 9,09 0,36 

 

No existe la forma Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Porcentaje          49,40             78,29             48,52             52,83    

 

TABLA 82: Errores por inexistencia de forma en la prensa hispana y árabe 

 

 Los porcentajes de los errores "No existe la forma" en los periódicos árabes son 

mucho más altos que los periódicos en español, mientras que los periódicos en español 

tienen valores bajos; y uno de ellos (Ideal)  ha marcado un valor cero.  
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Ausencia de 

pronombre 

El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

60,50 93,94 50 3,45 

  

 Ausencia de 

pronombre 

Al-Sabah al-

iraquia 

Al-Mada al-

iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Porcentaje 32,24 39,39 40,32 20,14 

 

TABLA 83: Errores por ausencia de pronombre en la prensa hispana y árabe 

  

 En este tipo de error se aprecia como los valores en los periódicos en español y 

en árabe son muy altos y cercanos, salvo el periódico La Nación de Argentina ha 

marcado una cifra baja de 3,45%. De todas maneras, se trata de uno de los pocos casos 

en que los periódicos en español sobrepasan en porcentaje de errores a los periódicos 

árabes. 

  

Otros errores sintácticos El País 

(España) 

El Ideal 

(España) 

El Universal 

(Colombia) 

La Nación 

(Argentina) 

Porcentaje de verbos 

incorrectos 

0,34 0,07 0,22 0,03 

 

Otros errores sintácticos Al-Sabah 

al-iraquia 

Al-Mada 

al-iraquia 

Al-Sabil al-

urdunia 

Al-Ahram al-

misria 

Porcentaje 4,32 0,7 0,09 1,23 

 

TABLA 84: Otros errores en la prensa hispana y árabe 

 

 En el tipo de "otros errores sintácticos" aparecen los porcentajes bajos en todos 

los periódicos. Los periódicos en español tienen unos porcentajes muy bajos en 

comparación con los periódicos árabes. El error que cometió el periódico El Ideal de 

España que tiene un porcentaje de 0,07, y el error que cometió el periódico La Nación 



 

154 

 

de Argentina que tiene un porcentaje de 0,03, son valores insignificantes, casi 

inexistentes; mientras que los periódicos en árabe muestran unos porcentajes altos en 

comparación con los periódicos en español. 

 Ahora bien, después de esta comparación, podemos decir que casi todos los tipos 

de errores tienen más frecuencia en árabe que en español. Asimismo, hay ciertos errores 

que se cometen con frecuencias más baja en árabe que en español. Todo esto nos ayuda 

a confirmar con más exactitud nuestro primer objetivo, que ya verificado anteriormente 

en la parte de la comparación relacionada con la cantidad de errores obtenidos en 

general, y que consiste,  en que la cantidad de los tipos de errores cometidos en la 

prensa árabe es mucho más alta que la cantidad de los tipos de errores cometidos en la 

prensa española. Eso quiere decir, que los periodistas en la prensa española cumplen las 

normas gramaticales mejor  que los periodistas de la prensa árabe. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
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 CONCLUSIONES  

A través de  los cuatro capítulos anteriores que componen esta tesis doctoral hemos 

efectuado una comparación entre distintos  periódicos redactados en  lengua española  y  

lengua árabe.  

Son dos lenguas muy diferentes, una es de origen semítico, la lengua árabe; y la 

otra es origen latino, de donde procede la lengua española. Los países que hablan el 

español son 22, el mismo número llevan los países que hablan el árabe oficialmente. 

El Instituto Cervantes calcula que hoy hablan español más de 450 millones de personas, 

como lengua nativa, segunda y extranjera, incluidos los hablantes de dominio nativo), 

mientras que los habitantes que hablan la lengua árabe son 225 millones de personas. 

Cada lengua tiene su norma académica, por ejemplo, el español tiene una normativa 

“oficial”, recogida por la Real Academia Española y que es impartida a través del 

Instituto Cervantes y también podemos contar con las obras emanadas de esa 

institución, y en cuanto a la lengua árabe existe una normativa “clásica”, La Academia 

de la lengua árabe en Cairo, en Siria, y en Bagdad, pero al contrario de la lengua 

española no tiene reflejo en una obra oficial. En español se reconocen varios centros de 

prestigio como Madrid, Buenos Aires, México. Mientras en árabe no existe una ciudad 

exacta para hablar el árabe clásico.  

 La comparación es difícil, pero no imposible. Por eso escogemos el verbo 

porque es el elemento nuclear de la oración en ambas lenguas y porque nos permite 

hacer comparaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

 También hemos escogido un tipo de lenguaje concreto: el lenguaje periodístico, 

que es una variedad de lenguaje cercana al uso común del público, que busca ser 

comprensible para la mayoría de las personas. Por ello, busca la inteligibilidad, sin 

descuidar la corrección.  Es una variedad lingüística especial, que busca no despegarse 

de los estratos más comunes de la lengua.  

 Más concretamente hemos escogido periódicos digitales. La transformación 

digital lleva instalada en los medios de comunicación desde hace varios años. En los 

últimos años, los periodistas y los medios están experimentando un proceso de 

transformación radical provocado por la digitalización y la irrupción de las nuevas 

tecnologías en la profesión periodística. Internet se ha convertido en un elemento 

disruptivo para este sector, lo ha cambiado todo en la comunicación y la información, 

creando un nuevo ecosistema que muta constantemente. 
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 Los verbos que hemos elegido a modo de prueba se han basado en un estudio 

minucioso de las formas verbales más problemáticas y con más incidencias. Del mismo 

modo la prensa ha sido seleccionada pensando siempre en las publicaciones más 

adecuadas cuya extensión abarca los primeros cinco meses del año 2013. Con respecto a 

esta acotación temporal debemos pensar que los resultados no son definitivos por ser  

como decimos una selección y estos podrían ir aumentando o disminuyendo según la 

competencia de los periodistas y la calidad de los periódicos. 

Centrándonos ya en los resultados, una vez analizados todos los porcentajes en 

los niveles correspondientes, hemos hallado algunos datos destacables. 

En lo que respecta a la prensa en español, El Universal de Colombia es el 

periódico que más errores comete con un porcentaje del 6,95%, seguido por El País de 

España con un 6,46%. El periódico el Ideal de Granada ocupa el tercer lugar con un 

3,09% y, finalmente, hallamos el periódico La Nación de Argentina, con un porcentaje 

del 1,43%. El Universal de Colombia y La Nación de Argentina tienen unos porcentajes 

muy bajos en comparación con los otros. 

Según los porcentajes obtenidos en la prensa árabe, se aprecia una diferencia 

importante entre las frecuencias de aparición de los periódicos árabes y de los 

periódicos españoles. Los cuatro periódicos árabes tienen porcentajes cercanos y 

bastante significativos. El periódico con más errores es: Al-Sabil de Jordania con un 

porcentaje del 15,66%, seguido por el periódico Al-Sabah de Iraq con un 14,77%. A 

continuación los dos últimos periódicos que podemos considerar como relativamente 

fiables para los lectores son Al-Mada de Iraq con un porcentaje del 13,86 y Al-Ahram de 

Egipto que es el más preciso y mejor valorado por su 10,40%.  

En relación con los tipos de errores en la lengua española, hemos hallado que el 

error del significado aparece que un porcentaje más alto en el Universal de Colombia con 

un porcentaje del 11,76%, mientras que el más bajo corresponde a La Nación de 

Argentina con un 2,59%. En árabe, el porcentaje más alto corresponde al periódico Al-

Sabil de Jordania con un 37,79% y el más bajo corresponde Al-Ahram al-de Egipto con 

un 9,18%. 

 Respecto al error de régimen o similares, el porcentaje más alto aparece en El 

Universal de Colombia con un 7,15%, mientras que el porcentaje más bajo corresponde 

al Ideal con un 1,07%. En lengua árabe, el periódico que recoge el porcentaje más alto es 

Al-Mada de Iraq con un 10,73%, el más bajo es el del Al-Sabah de Iraq con un 6,36%. 
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 El error "no existe la forma", en la lengua española se registra el porcentaje más 

alto con un 9,09% en el periódico El Universal de Colombia. Mientras que el Ideal 

aparece sin error. En los periódicos árabes, el que mayor porcentaje de errores registra es 

el Al-Mada de Iraq con un 78,29% y el que menos, el periódico Al-Sabil de Jordania con 

un 48,81%. 

 El siguiente error es la ausencia de pronombre; en lengua española surge un 

porcentaje elevado en el Ideal de un 93,94%, mientras La Nación de Argentina registra 

solo un 3,45%. Este error es el que más diferencia registra de todos los que hemos 

analizado. En lengua árabe no se registra como los anteriores, ya que el periódico de Al-

Sabil de Jordania tiene un 67,57% de errores, y el periódico Al-Ahram de Egipto un 25, 

23%. 

 Por último analizamos los "otros errores sintácticos". En español El País es el que 

aparece con un porcentaje más alto con un 0,34%, mientras que La Nación de Argentina 

tiene sólo un 0,03%. En árabe, el periódico Al-Sabah de Iraq aparece con un 4,51% de 

error, el periódico Al-Sabil de Jordania registra solamente un 0,09%. 

Estos datos nos llevan a extraer una serie de conclusiones. 

La más evidente es que observamos que la prensa árabe comete más errores que 

la prensa española tanto en frecuencias totales como si consideramos tipos diferentes de 

errores como ya lo hemos confirmado en las tablas presentadas a lo largo del trabajo. 

 Los periódicos en español que podemos considerar más correctos y con un mejor 

uso de la gramática española son, según nuestros resultados, La Nación de Argentina y 

el Ideal de Granada por tener la frecuencia de errores más baja. Mientras que El 

Universal de Colombia y El País de España podrían clasificarse como los peores 

periódicos desde el punto de vista gramatical por tener el mayor número de errores, un 

6,97% y otro 6.46%, respectivamente. Entre  los periódicos árabes, consideramos que 

Al-Ahram al-de Egipto y Al-Sabah de Iraq son los mejores periódicos por tener la 

frecuencia de errores más baja, mientras que Al-Sabil de Jordania y Al-Mada de Iraq 

serían los peores periódicos desde el punto de vista gramatical debido a la gran cantidad 

de errores que acumulan. 

 Ya hemos comentado que salta a la vista que hay diferencias en el número de 

errores en la prensa digital en español y en árabe, puesto que los periódicos en árabe 

tienen casi el doble de errores que los periódicos en español. Así la prensa española 

hemos recogido un 6,97%, mientras que la prensa árabe hemos constatado un 15,70%. 
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Para poder justificar esa diferencia tenemos que pensar que los periódicos en español 

tienen una referencia clara y precisa, ya que cuentan con una normativa oficial, tanto 

por la existencia de instituciones oficiales, como, por ejemplo, la RAE, la Fundéu o el 

Instituto Cervantes, como por la existencia de diccionarios y libros reconocidos 

oficialmente; mientras la lengua árabe tiene la Academia de la lengua árabe en Cairo, en 

Siria y en Bagdad pero carece de una referencia lingüística oficial, y, por eso, existe 

tanta falta de uniformidad en los periódicos que analizamos. 

Podemos decir que el árabe clásico es una lengua “antigua” para los periodistas. 

Por eso es más fácil cometer errores que en español. Es como si los periodistas hispanos 

tuvieran que escribir en latín. 

 Como era de esperar, de nuestro estudio hemos sacado la conclusión  que no 

todos los tipos de errores se producen en igual cuantía. Hemos apreciado que algunos se 

hallan en cuotas muy bajas o casi inexistentes, pero no por ello podemos despreciar este 

tipo de errores. Así, aquellos con menor presencia serían los "otros errores sintácticos" y 

aquellos verbos cuya forma no existe, a los que, en la prensa española, debemos añadir 

la ausencia de pronombre.  

Finalmente queremos hacer una pequeña reflexión sobre el motivo de los errores 

aquí analizados. Estos pueden ser el resultado del estilo débil y conciso de los autores 

pero también pueden tener su origen en  una escasa formación académica, o bien en las  

múltiples influencias de otras lenguas, ya que existen muchísimas palabras de origen 

anglosajón que se han ido tomando y adaptando al idioma receptor. Relacionado con 

esto están los errores en las traducciones o a  las influencias de los dialectos sobre el 

árabe clásico o el castellano. 

 Todo esto hace que se haya producido una amalgama de palabras, términos, 

significados  y conceptos que muchas veces se alejan del significado real y original de 

las palabras, ocasionando muchos errores gramaticales que no por repetirse 

continuamente llegan a ser válidos o correctos.  

 Esperamos así que nuestros esfuerzos hayan permitido dar a conocer la cantidad 

de errores que se produce en la prensa árabe y española, motivado por este cambio 

súbito del papel a los medios digitales. El periodista debe mantenerse al día no sólo en 

la técnica periodística como tal, sino con la redacción; para lo cual la sintaxis y el léxico 

son imprescindibles. 

  



 

161 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

  



 

162 

 

  



 

163 

 

BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL 

 

Alarcos Llorach, E. (1977). Lenguaje de los titulares. En VV. AA., Lenguaje en el 

periodismo escrito. Madrid. Fundación de Juan March. 

Álvarez, M. (1999). Tecnologías para la información periodística. Madrid. 

Álvarez Rodríguez, M. I. (2005): Escritura creativa. Aplicación de las técnicas de 

Gianni Rodari.  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-9102009000100010&script=sci_arttext 

------------------------------------ (2006). Escritura creativa. Aplicación de las técnicas de 

Gianni Rodari. En Onza, Tigre y León.  

Aroca Sanz, J. (1997). El diccionario de Atentados contra el Idioma Español. Madrid: 

Prado. 

Ávila, F. (2002). Dígalo sin errores. Bogotá: Editorial Norma 

Basulto, H. (1998). Curso de redacción dinámica. México: Trillas. 

Belda García, L. M., Maíllo Belda, J. E., Prieto Ampudia, J. M. (2007). Periodismo 

social, el compromiso de la información, libro de estilo. 

Berganza, M.R. (2005). Periodismo especializado. Pamplona: Ediciones Internacionales 

Universitarias. 

Bonvin Faura, M. (2007). La prensa Digital: lenguaje y características. Granada: 

Universidad de Granada. 

Bruno Galván, C. (2009). La escritura creativa. Embajada de España en Brasil. 

Cabrera González, Mª Ángeles. (2000). Convivencia de la prensa escrita y la prensa on 

line en su transición hacia el modelo de comunicación multimedia. Málaga: Universidad 

de Málaga 

Cerbrián Herreros M. (1992). Géneros Informativos Audiovisuales. Radio, Televisión, 

Periodismo gráfico, cine, Video. Madrid: Editorial Ciencias 3.  

Cuervo, R. J. (1867). Apuntaciones críticas sobre el lenguaje Bogotano. Colombia: 

Instituto de Caro y Cuervo 

Diezhandino Nieto, M. P. (1994). El quehacer informativo. Bilbao: Universidad del 

País Vasco.  

Dovifat, E. (1959). Periodismo. Tomo I. México: UTEHA.  

Echevarría Llombart, B. (1998). Las  ’s del reportaje. Valencia: Servicio de 

Publicaciones, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-9102009000100010&script=sci_arttext


 

164 

 

El País (2014). El País. Libro de estilo. México: Aguilar.  

Fontcuberta, M. de. (1993). La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona: Paidós 

García Gutiérrez, J. I., Garrido Nombela, R., Hernández de Lorenzo. N. (2003). Libro 

de Estilo. (2ª Ed). Madrid: Aguilar. 

González Conde, M. J. (2001).  Comunicación radiofónica. De la radio a la 

Universidad. Madrid: Editorial Universitas. 

Gonzalo Gómez, P. (2003): Los titulares de prensa en el aula de español lengua 

extranjera, propuestas didácticas. (P. 655). Burgos: Servicio de Idiomas, Universidad 

Autónoma de Madrid.  

González Ruiz, N. (1966). Enciclopedia del periodismo. (4ª Ed). Barcelona: Noguer. 

Grijelmo, Á. (1997): El estilo del periodista. Madrid: Taurus. 

Guerrero Salazar, S. (2007): La creatividad en el lenguaje periodístico. Madrid: 

Cátedra. 

Hernando Cuadrado, L. A. (2000). El discurso periodístico. Madrid: Verbum. 

Herrera, S. (2007): Las cualidades del Buen Creador de Reportajes en Radio. Escuela 

del Periodismo. Universidad de Santiago 

Hidalgo Alfageme, C.A. (2000). Funciones matemáticas que determinan la rección de 

la preposición «de» o de la preposición «a» en los verbos pronominales. Eslovaquia: 

Universidad Católica de Ružomberok. 

Hills, G. (1987). Los informativos en radiotelevisión. Madrid: ORTV. 

Jiménez Arias, M. E. (2010). Solecismo de régimen o enfermedad de las preposiciones. 

Cuba 

Johnson, S., y Harris, J. (1973). El reportero profesional. México: Trillas 

Kapuscinski, R. (2004). Los cinco sentidos del periodista (Estar, ver, oír, compartir, 

pensar). México: FCE. 

Lewis, C.D. (1994). El reportaje por Televisión. México: Publigrafics. 

López Cubino, R., López Sobrino, B., Bernabeu Morón, N. (2009). La noticia y el 

reportaje. Madrid: Ministerio de Educación.  

Martín Domínguez, J. (1996) “El titular, aguijón del periódico”, Comunicación XXI 

(28), 32. En Zorrilla Barroso, J. M. El titular de la noticia. Estudio de los titulares 

informativos en los diarios de difusión nacional. Tesis doctoral dirigida por Luis Núñez 

Ladevéze. Universidad Complutense de Madrid. 



 

165 

 

Martínez Albertos, J. L. (2007). Curso general de redacción periodística. Lenguaje, 

estilos y géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y cine. Madrid: Paraninfo. 

------------------------------ (1972). La información en una sociedad industrial. Madrid: 

Tecnos. 

------------------------------ (1962). Guiones de clase de Redacción Periodística. 

Pamplona: Universidad de Navarra. 

Martín de Sousa, J. (2001). Diccionario de usos y dudas en el español actual. 

Barcelona: SPES Editorial. 

Martín Vivaldi, G. (1973). Géneros periodísticos: Reportaje, Crónica, Artículo. 

Madrid: Paraninfo, 2ª edición. 

Martínez Vallvey, F. (1996). Herramientas periodísticas. Salamanca: Librería 

Cervantes.    

Mostaza, B. (1966). Editoriales. En Enciclopedia del periodismo. (4ªEd). (P. 171). 

Barcelona-Madrid: Noguer.  

Navarro Gala, R. (1999). Análisis de errores en el marco de la lingüística contrastiva. 

Zaragoza. 

Núñez Ladeveze, L. (1979). El Lenguaje de los medios: introducción a una teoría de la 

actividad periodística. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Oroz, R. (1989). El Diccionario de la Lengua Castellana. Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria. 

De Pablos, J. M. (1997). Errores del texto periodístico. Barcelona: Ariel. 

Salazar Duque, A. (1999, 27 de enero). Ensayo que presenta al Concurso de Oposición 

para la plaza de Profesor Asociado de Tiempo Parcial en la Unidad Xochimilco de la 

UAM. México, D. F. 

Seco, M. (1999): Diccionario del español actual, Madrid: Aguilar. 

Real Academia Española (1999). Ortografía de la Lengua Española.  En Diccionario 

de Real Academia Española. ISBN 84-239-9250-0. 

-------------------------------- (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: 

Santillana. 

-------------------------------- (2009-2011). La Nueva Gramática de la Lengua Española. 

Madrid: Espasa. 

---------------------------------- (2013) Diccionario de Autoridades. Madrid: JdeJ Editores. 



 

166 

 

---------------------------------- Diccionario de la Real Academia Española. 

http://lema.rae.es/drae/?val= 

Rivers, W. (1980). Periodismo, Prensa. Radio. Televisión. México: Pax.  

Rodríguez Díez, B. (1981). Las lenguas especiales. El lenguaje del ciclismo, 

publicaciones del Colegio Universitario de León. Citado en Emilio Alejandro Núñez 

Cabezas, E. A. y Guerrero Salazar. 

Rodríguez Álvarez, M. (2006). Escritura creativa. Aplicación de las técnicas de Gianni 

Rodari. Venezuela: Universidad de Pedagogía Experimental. 

Rodríguez Jiménez, V. (1991). Manual de redacción. Madrid: Paraninfo.  

Rojas Avendaño, M. (1976). El reportaje moderno. México: Universidad Autónoma. 

Romero Gualda, Mª (1994). El español en los medios d comunicación. Madrid. 

Sánchez García, F. J. (2010). Pragmática de los titulares políticos. Madrid. 

Sancho, F. (2004). En el corazón del periódico. Pamplona: Eunsa.  

Sancho Rodríguez, A. (2005). El lenguaje periodístico. Disponible en 

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/ 

Santos Gargallo, I. (1993). Análisis contrastivo, análisis de errores e interlingua en el 

marco de la lingüística contrastiva. Madrid: Síntesis.  

Secanella Petra, Mª. (1980). El Lid fórmula inicial de la noticia. Barcelona: ATE. 

Sutton, A. A. (1963). Concepción y confección de un periódico. Madrid: Rialp. 

Van Dijk, T. A. (1990). La  noticia como discurso Comprensión, estructura y 

producción de la información. Barcelona: Paidós.  

Vigil, M. (1972). El Oficio de Periodista. Noticia, información, crónica. Barcelona: 

Dopesa. 

Warren, C. (1951). Modern News Reporting. (2ª Ed). Nueva York. (Trad.) Géneros 

periodísticos informativos (1975). Barcelona: ATE 

VV. AA. Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Madrid: Gredo 

VV. AA. El Centro Virtual Cervantes. http://cvc.cervantes.es/ 

VV. AA. El Confidencial: El diario de los lectores influyentes. 

http://www.elconfidencial.com/ 

VV.AA. La Fundación del Español Urgente (FUNDÉU BBVA). http://www.fundeu.es/ 

 

  

http://www.elconfidencial.com/


 

167 

 

 

BIBLIOGRAFÍA EN ÁRABE 

-------------------------- (1991). El Corán. (Trad.) Julio Cortés,  Barcelona: Herder. 

‘Abda, Dāūd (20-05-2003): Al-ajṭāʼ al-lugawiyya fī l-ī‘lām al-‘arabī. Al-Urdun. 

Abu Šarīfa, ‘Abd Al-Qadir (2014). Al-Kitāba al-waẓīfiyya, manhaŷ ŷadīd fi fan al-

kitāba wa-l ta‘bīr. Al-Qāhira: Maktabat al-Falāḥ. 

Abu Zaīd, Farūq (1990). Fan al-kitāba al-ṣaḥafiyya. Al-Qāhira: ‘Ālam Al-Kutub. 

                            (1986). Madjal ilà ‘ilm al-ṣaḥāfa. Al-Qāhira: ‘Ālam Al-Kutub. 

Al-‘Adnānī, Muḥammad (1989). Mu‘ŷam al-ajṭaʼ al-lugawiyya al-mu‘āṣira. Bayrūt: 

Maktabat Lubnān. 

        (1985). Mu‘ŷam al-ajṭaʼ al-šaʼi‘a. Bayrūt: Maktabat Lubnān. 

Al- Faīrūzabādī, Maŷid al-Dīn Muḥamad bin Ya‘qūb (2005). Al-Qāmūs al-muḥīṭ. 

Bayrūt: Muʼasasat al-Risāla. 

Al-Ġaīlānī, Muṣṭfà (1993). Ŷāmi‘ al-durūs al-‘arabiyya. Bayrūt: Ṣaīdā. 

Al-Ḥamāmṣī, Ŷalāl Aldīn (1968). Al-Mandūb al-ṣaḥafī. Al-Qāhira: Dār al-Ma‘ārif. 

Al-‘Ibrī, Jalid Bin Hilal Bin Naṣir (2006): Ajṭāʼ lugawiyya šāʼi‘a, ‘Umān: Maktabat al-

Ŷīl al- Wā‘id. 

Al-Qisṭinṭinī, Alī bin Balī (1983). Jair al-kalām fi l-taqaṣī ‘an aglāṭ al-‘awām. Sūriā: 

Muʼasasat al-Risāla. 

Al-Rāzī, Muḥamad bin abi Bakir (1986). Mujtār al-ṣiḥāḥ. Bayrūt: Maktabat Lubnān. 

Al-Sinŷarŷī, Muṣṭafà  Abd Al-‘Azīz (1996). Al-Tadrībāt al-lugawiyya fi l-naḥu wa-l-ṣarf 

wa- l- ajṭāʼ al-šāʼi‘a. Al-Qāhira: Maktabat al-Iskandariyya. 



 

168 

 

AL-Ṭabrānī, Abī Al-Qāsim Sulaīmān bin Aḥmad. (932-971 A.H). Al-Mu‘ŷam al-kabīr. 

Al-Qāhira: Maktabat Ibn Taīmiyya. 

Al-Yaqūt, Ḥayāt (2006). Man ḏà- l-alḏī qadada al-bayān. Kiwaīt: Nāširī. 

Al-Ŷawzī, Abi Al-Faraŷ Abd Al-Riḥmān (1201). Taqwīm al-lisān. Al-Qahira: Dār al-

Ma‘ārif. 

Al-Za‘balāwī, Salāḥ Al-Dīn (2006): Mu‘ŷam ajṭaʼ al-kuttāb, Dimašq: Al-Šāmil. 

Al-Ẓamajšarī, Abū Al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar (2001). Maqāmāt Al-Ẓamajšarī. 

Bayrūt: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyya. 

                                               (1998). Asās al-balāga. Bayrūt: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyya. 

Al-Zawī, Al-Ṭāhir Aḥmad (1959): Tartīb alqamūs al muḥīṭ ‘alà ṭariqat al-miṣbāḥ 

almunīr wa asās al-balāga, Al-Qāhira: Dār Al-Fikr. 

Al-Zubaīdī, Muḥamad Murtaḍà Al-Ḥusaīnī (1993). Tāŷ al-‘arūs. Kuwaīt: Hukumat al-

Kuwait. 

‘Ammar, Maḥmūd Ismā‘īl(1998). Al-ʼajṭāʼ al-lugawiyya al-šāʼi‘a. Al- Riyaḍ: Dār 

‘Ālam Al-kutub. 

 

Barnouw E. (1956). Mass Communication, Televison Radio, Film Press Holl Rinhehart 

and Winston, N. Y. 

Cortes, Julio (2008). Diccionario árabe culto moderno. Madrid: Gredos. 

D.J. Foskett (1993). Subul al-itiṣāl al-kutub wa l-maktabāt fi ‘aṣr al-ma‘lūmāt. Al-

Riyāḍ: Maktabat al-Malik Fahad al-Waṭaniyya. 

Ḍaīf, Šawqī. (1999). Fi al-naqid al-adabi. Al-Qāhira: Dār al-Ma‘ārif 



 

169 

 

Emam, Ibrahīm (1979). Al-i‘lām al-iḍā‘ī wa- l-talafizyonī. Al-Qāhira: Dār al-Fikir al-

‘Arabī. 

                           (1969). Al-i‘lām wa- l-itiṣāl bi-l ŷamāhīr. Misr: Maktabat al-Inŷilo al-

Miṣriyya. 

F. Corriente. (1988). Gramática árabe. Barcelona: Herder. 

González Ruiz, N. (1966). Enciclopedia del periodismo. (4.ª Ed). Barcelona: Noguer. 

Ḥadad, Nabīl (2002). Fi l kitāba al-ṣaḥafiyya. Al-Urdun: Dār al-Kindī 

Ḥamza,‘Abd Al-Latīf (1985). Quṣat al-ṣaḥafa al-‘arabiyya fi Miṣr munḏu našʼatiha ilà 

muntaṣaf al-qirn al-‘išrīn. Miṣr: Dār al-Fikir al-‘Arabī.  

                                    (1968). Al-Madjal fi  fan al-taḥrīr al-ṣaḥafī. Miṣr: Dār al-Fikir al-

‘Arabī.  

    (1963). Al-Ṣaḥāfa wa-l-muŷtama‘. Al-Qāhira: Dār Al-Qalam. 

Herráiz, Ismā‘l (1966, 4.ª ed): Reporterismo, en volumen colectivo de N. González 

Ruiz, Enciclopedia del Periodismo, Barcelona. 

Ibn Al-Quṭiyya, Abū Al-Qāsim ‘Alī Ibn Ŷa‘far (1983). Tahḏīb kitāb Al-Af‘āl. Bayrūt: 

‘Ālam al-kutub. 

Ibn Al-Sikīt, Ya‘qūb bin Isḥāq (1998). Kitāb al-ʼAlfāẓ. Beirūt: Maktabat Lubnān 

Naširūn. 

Ibn Manẓūr, Muḥamad Ibn Mukrim bin‘Alī (1119). Lisān al-‘arab. Al-Qāhira: Dār Al- 

Ma‘ārif. 

Ibn Qanbar, ‘Amru Ibn ‘Utmān(1988). Sibawaīh. Al-Qāhira: Maktabat Janŷī. 

Imām. Ibrāhīm (1971). Al-I‘lām wa-l-itiṣāl bil ŷamāhīr. Al-Qāhira: Dār al-Ma‘rifa. 



 

170 

 

‘Izat, Muḥamad Farīd Muḥamad (1993). Al-Madjal ilà al-ṣaḥafa. Al-Qahira: Maktab 

Aḥmad Fuād li al-Kompiūtar. 

Kanūn, ‘Abdu Allah: (1983). Al-Ṣaḥāfa wa taŷdīd al-luga. Al-Qāhira: Maŷma‘ Al-Luga 

Al-‘Arabiyya. 

L. David Gray (1972). The Writing process, Wordsworth Publishing Company, 

Belment, California, 1972.  

Mahmūd Ṭāha, Ṭāha. (1970). Wasaʼil al-itiṣāl al-ḥadīta. Kuwaīt. 

Ma‘lūf, Luīs. (1956). Al-Munŷid fi l -luga wa-l-adab wa-l-‘ulūm. Bayrūt: Al-Maṭba‘a 

al-katolīkiyya.  

Maŷma‘ Al-Luga Al-‘Arabiyya (2004). Al-Mu‘ŷam al- waṣīṭ. Miṣr: Maktabat Al-Šurūq 

al-Duwaliyya. 

Mujtār, Aḥmad ‘Omar (1993): Ajtāʼ al-luga al-‘arabiyya al-mu‘āṣira, Al-Qāhira: 

‘Ālam Al-Kutub. 

Muṣṭafà, Aḥmad (julio, 1990). Al-‘Ilāqa baīna al-ṣaḥāfa wa-l-luga, Maŷalat al-taqāfa al-

‘arabiyya. Bangāzī. 

Naṣīr, Jalid Bin Hilāl(2006). Ajṭāʼ lugawiyya šāʼi‘a. Umān: Maktabat Al-Ŷīl Al-Wa‘id. 

Riḍā, Aḥmad (1959). Mu‘ŷam mitn al-luga. Bayrūt: Dār Maktabat al-Ḥayāt. 

Rivers, W. L. (1975). asaʼil al-I‘lām wa-l- muŷtama‘ al-ḥadīt. (Trad.) Imām. Ibrāhīm. 

Al-Qāhira: Dār al-Ma‘rifa. 

Rodríguez Álvarez, Maritza Isabel (2006). Escritura creativa. Aplicación de las técnicas 

de Gianni Rodari. Venzuela: Universidad de Pedagogía Experimental. 

S. Johnson, H. Jwayan. (1960). Impartir el Arte información. Al-Qahira: Dār Al-

Ma‘ārif. 



 

171 

 

Šahīn, Šāmil (1998). Mu‘ŷam al-muntaqà min al-jaṭaʼ wa-l-ṣawāb fi l-luga al-

‘arabiyya. Isṭānbūl: Dār Gār Ḥarāʼ. 

Šaraf, ‘Abd Al-‘Azīz (2000): Al-Asalīb al-faniyya fī l- taḥrīr al-ṣaḥafī, Al-Qāhira: Dār 

Qibāʼ 

                                    (1980): Al-Madjal ilà ‘ilm al-i‘lām al-lugawī, Al-Qāhira: Al-

Markaz Al-Taqāfī Al-Ŷami‘ī. 

Šarīfa, Muḥamad (2001): Al-Taṣwīb al-lugawī fī wasaʼil al-i‘lām al-‘arabī baīn al-

mašriq wa -l-magrib. Al-Qahira: Maŷalat Maŷma‘ al-luga al-‘arabiyya. 

Stanley Johnson, Harris Jwayan (1960): Impartir el Arte información. Al-Qāhira: Dār 

al-Ma‘ārif. 

Sutton, A. A. (1963). Concepción y confección de un periódico. Madrid: Rialp. 

Ṭalāfḥa, Husaīn Hasan (2009). La Taqul hākaḏ wa qul hākaḏa. Al-ajṭaʼ al-šaʼi‘a fi l 

kitaba wa-l-ta‘bīr. Al-Urdun: Ŷaḥfiyya. 

Ŷawād, Muṣṭafà (1988a): Qul walā taqul, Suriyya: Dār Al-Madà Li Al-Taqāfa wa -l-

Našir 

---------------------(2001b). Qul walā taqul. Suriyya: Dār Al-Madà Li Al-Taqāfa wa -l-

Našir. 

Ŷibrīl, Ṭalḥa (1994). Ṣiyagat al-jabar wa -l- quṣa al-jabariyya fi l- ṣaḥāfa al-‘arabiyya. 

Al-Ribaṭ: Al-Šarika Al-Magribiyya li al-ṭibā‘a wa l- našir. 

Zāīd, Fahad Jalīl (2006): Al-Ajṭā‘ al-šāʼi‘a al-naḥawiyya wa-l-ṣarfiyya wa-l- imlaiyya, 

al-Urdun: Dār al-Yāzūrī. 

Zidān, ʻAbd al-Bāqī (1955).  asaʼil al-itiṣāl. Universidad de LLinois Urbana. 

- Periódicos en árabe: 

1- Al-Ṣabāḥ al-‘irāqiyya 

2- Al-Madà al-‘irāqiyya 



 

172 

 

3- Al-Sabīl al-urduniyya 

4- Al-Ahrām al-miṣriyya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: CORPUS DE ERRORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

 

 

 

  



 

175 

 

1.El País – Nacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha Titulares  

 21/05/2013 Abatidos más de 800 animales salvajes para contener el brote 

de tuberculosis 

Según los datos facilitados por el director general de Medio 

Ambiente del Gobierno regional, Ricardo Riquelme y Sánchez de la 

Viña, en la temporada de caza se han abatido a 298 jabalíes... 

De los 51 jabalíes y tres corzos capturados y abatidos en la zona en 

2012, ocho ejemplares dieron positivo. 

 18/05/2013 La cámara que montó la abogada grabó su propio asesinato a 

manos de un cliente 

Semanas antes de caer abatida a golpes con una porra policial... 

 02/05/2013 Comida con la Legión Extranjera 

Le pregunté al enjuto ex legionario si él abatió a alguno de los 

terroristas. 

 14/04/2013 Cuando las fosas hablan 

Unos 2238 republicanos fueron abatidos a tiros durante los años de 

la represión en El Terrer. 

 06/04/2013 ¿Dónde está la izquierda? 

...las fotos obscenas del elefante abatido en sus dominios... 

 03/04/2013 Un mosso hiere accidentalmente a otro al intentar abatir a un 

jabalí 

“Tomó una actitud agresiva y lo tuvieron que abatir”, explican 

desde el cuerpo policial. 

“más propios para abatir a este tipo de animales”. 

 10/03/2013 Un 10-M poco concurrido en Ferrol, contra lo “socialmente 

insoportable” 

...el monolito de Recimil donde cayeron Amador Rey y Daniel 

Niebla, abatidos a tiros por la policía franquista. 

 03/03/2013 “Aquello parecía la guerra” 

http://elpais.com/ccaa/2013/05/21/madrid/1369164878_268651.html
http://elpais.com/ccaa/2013/05/21/madrid/1369164878_268651.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/21/andalucia/1348226957_107219.html
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Su hermano Romualdo, de 19 años, fue uno de los cinco abatidos 

por la Policía Armada. 

 03/03/2013 Miles de personas recuerdan los sucesos del 3 de marzo de 1976 

...la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, ha partido del 

monolito erigido en el lugar donde fueron abatidos los trabajadores 

hasta la plaza de la Virgen Blanca... 

 28/02/2013 Banderas, agitador de sentimientos  

“García Caparrós había caído abatido por un disparo que hizo 

diana en el corazón de todos los andaluces”. 

 08/02/2013 La Xunta da marcha atrás en la rebaja a 14 años de la edad 

mínima para cazar 

También se “flexibilizarán” los periodos hábiles para abatir 

animales... 

 07/02/2013 Detenidos dos furtivos que abatieron un ejemplar de macho de 

cabra montés 

Bajo de la foto: Ejemplar de macho de cabra montés abatido. 

 27/01/2013 “Yo vi llorar a Belmojtar”  

Abu Zeid exigiese a Belmojtar “solidaridad” frente a Francia y que 

este abatiese a sus cautivos españoles. 

 02/01/2013 Una vasija especial en la trastienda 

...unos aristócratas armados con escudos, lanzas y espadas tratan de 

abatir a un jabalí... 

 

 

1.El País- Internacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha Titulares  

 25/05/2013 La mecha de la ira prende en Suecia 

Unos medios cuentan que era de origen portugués, otros que 

empuñaba un cuchillo cuando fue abatido a disparos. 

 24/05/2013 Un vídeo muestra a la policía abatiendo a uno de los 

terroristas... 

http://www.martxoak3.org/index.php
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 23/05/2013 Los narcos cariocas se revuelven contra la pacificación 

...un bandido del Alemão abatido a tiros por policías en una 

operación nocturna. 

 22/05/2013 “Juramos por el todopoderoso Alá que no pararemos de 

combatiros” 

La cámara recoge también los momentos posteriores a que los 

atacantes fueran abatidos por la policía de Londres. 

 22/05/2013 El FBI mata a un amigo del sospechoso muerto del atentado de 

Boston  

El hombre abatido por el FBI la pasada madrugada en Florida 

estaba siendo investigado por la agencia federal... 

...tras lo que atacó al agente que le interrogaba el martes a última 

hora y este le abatió en defensa propia. 

...el joven abatido por el FBI en Orlando estaba recuperándose 

estos días de su última pelea en la localidad de Kissimmee, al sur de 

Orlando-. 

 22/05/2013 La violencia incendia las barriadas de inmigrantes de 

Estocolmo 

Un vecino de 69 años murió en su apartamento, abatido a tiros por 

la policía... 

 15/05/2013 Obama en el alambre 

...es Osama bin Laden, que cayó abatido por un comando de Navy 

Seals... 

 205/05/2013 La primera mujer en la lista de los terroristas más buscados del 

FBI 

Uno de los agentes resultó herido en el altercado y su compañero, 

Foerster, muerto. Además, uno de los dos cómplices de Chesimard 

fue abatido en el lugar de los hechos. 

 28/04/2013 El nuevo rostro de la ‘yihad’  

Tamerlan Tsarnaev, de 26 años... A su regreso a Massachusetts su 

fe integrista siguió creciendo, a través de Internet. Fue abatido el 

19 de abril. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/02/actualidad/1304287204_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/05/02/actualidad/1304287204_850215.html
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 26/04/2013 El Gobierno de México anuncia medidas contra los maestros 

insurgentes 

...acusados de haber asesinado a los dos estudiantes normalistas, 

abatidos durante un desalojo en la Autopista del Sol en diciembre 

de 2011. 

 24/04/2013 Agentes de EE UU buscan en Daguestán claves del atentado de 

Boston 

Tras una tregua para poner a salvo de dos mujeres y un bebé que 

estaban en la vivienda, la operación continuó hasta que los 

atrincherados fueron abatidos. 

 24/04/2013 Obama y los terroristas 

...no creo vaya a acoger también los restos del terrorista checheno 

abatido. 

 24/04/2013 Tsarnaev dice que cometieron el atentado “para defender el 

islam” 

... Dzhokhar Tsarnaev, ...fue su hermano Tamerlan –abatido 

durante una persecución policial el jueves pasado... 

 20/04/2013 La incógnita de dos hermanos de origen checheno que parecían 

integrados 

Tamerlan, de 26, es el sospechoso número Uno, el que fue abatido 

por la policía en la madrugada del viernes. 

 20/04/2013 Capturado vivo el sospechoso huido del atentado de Boston 

Tamerlan Tsarnaev, antes conocido por el FBI como sospechoso 

número uno, tenía 26 años, procedía de Chechenia y ayer viernes 

caía abatido por la policía durante una enloquecida persecución. 

 19/04/2013 Operación en Watertown 

La policía ha informado en rueda de prensa de que ha abatido a 

uno de los sospechosos del atentado, mientras que mantiene 

cercado en una amplia zona de Watertown a otro, el de la gorra 

blanca de las fotos... 

 19/04/2013 La policía toma Boston a la caza del segundo sospechoso de los 

atentados 

http://elpais.com/internacional/2013/04/19/album/1366356332_160749.html
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La policía está tratando de confirmar si el sospechoso abatido 

portaba un chaleco con explosivos. Los agentes han informado de 

que los dos perseguidos abrieron fuego con pistolas y explosivos 

cuando los agentes intentaron acercarse a ellos. 

 19/04/2013 Operación policial en el área de Boston 

Un primer sospechoso ha sido abatido después de un intercambio 

de disparos... 

 19/04/2013 Operación policial en Boston en busca de los sospechosos del 

atentado 

Imágenes en directo de la búsqueda de un segundo sospechoso del 

atentado del lunes en el maratón de la ciudad. Un primer 

sospechoso ha sido abatido por las fuerzas especiales... 

 19/04/2013 “Los que me ligan con el narco son infames, cobardes y ruines” 

La Barbie, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes 

abatido por el Ejército mexicano en 2009. 

 18/04/2013 Un juez de paz, acusado del asesinato de dos fiscales texanos 

...justo dos meses después de que Hasse cayera abatido de varios 

disparos en plena calle y a la luz de día... 

 18/04/2013 Asesinado el director de un penal de México a los 16 días de ser 

nombrado 

En enero habían sido capturados o "abatidos" casi la mitad de los 

fugados, según el fiscal general de Coahuila, Homero Ramos 

Gloria. 

 07/04/2013 ‘Pablo Catatumbo’ se suma al equipo negociador de las FARC 

...el que más impulsó el inicio de estos diálogos, incluso después de 

que su máximo líder, Alfonso Cano, fuera abatido en noviembre de 

2011. 

 05/04/2013 Sin pistas sobre los asesinatos de dos fiscales de un condado de 

Tejas 

...Condado de Kaufman (Tejas), era abatido de varios disparos a 

plena luz del día... 

http://elpais.com/elpais/2013/04/19/videos/1366363615_658676.html
http://elpais.com/elpais/2013/04/19/videos/1366363615_658676.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kaufmancounty.net%2F&ei=jEZfUd2jItPI0AG27oDACA&usg=AFQjCNEl5AkOs4ohkdlKsjkZ0S-vFXVU3g&bvm=bv.44770516,d.dmQ
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 01/04/2013 Al menos once muertos en un ataque yihadista en Tombuctú 

...un ciudadano nigeriano que había tomado como rehén fueron 

abatidos por los disparos de los soldados malienses en el centro de 

la ciudad. 

 15/03/2013 La guerra teledirigida 

...un ciudadano estadounidense abatido por un drone en territorio 

yemení en septiembre de 2011... 

 10/03/2013 Canto de amor a un marido rehén 

Es allí donde probablemente, a finales de febrero, fue abatido 

Abdelhamid abu Zeid, argelino de 45 años, jefe de la katiba (célula) 

de Al Qaeda... 

 06/03/2013 Santos: “Ayudó a avanzar en el proceso de paz con las FARC” 

...un bombardeo en la frontera ecuatoriana en la que fue abatido el 

jefe de esa guerrilla Raúl Reyes. 

 03/03/2013 Chad afirma haber matado al líder yihadista Belmojtar 

El viernes, el presidente de Chad, Idriss Déby, anunció que el 

argelino Abu Zeid había sido “abatido” por soldados chadianos... 

 13/02/2013 Obama aboga por la clase media en su discurso del estado de la 

Unión 

...la joven de 15 años que participó en el desfile de su inauguración 

y cayó abatida por las balas días después en Chicago... 

 10/02/2013 Los yihadistas de Malí se infiltran en Gao a pesar del control 

del Ejército 

En ese momento, un terrorista suicida que intentaba abalanzarse 

sobre el puesto de control militar a la entrada de la ciudad por la 

carretera que conduce a Burem era abatido por los soldados. 

Un hombre con explosivos adosados fue abatido por los soldados 

malienses y explotó en el acto sin producir más víctimas que él 

mismo. 

 09/02/2013 Un héroe americano vulnerable 

Chris Kyle fue abatido por un marine que sufría estrés 

postraumático... 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/28/actualidad/1362085358_974646.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/28/actualidad/1362085358_974646.html


 

181 

 

Kyle caía abatido en Tejas junto a un íntimo amigo por las balas 

del marine Eddie Ray Routh, de 25 años... 

Al Diablo de Ramadi no le abatieron las balas de la insurgencia 

iraquí... 

 07/02/2013 La violencia en Colombia amenaza las negociaciones 

El más duro ha sido la muerte de Jacobo Arango, jefe del frente 

quinto, que fue abatido junto con cinco guerrilleros en un 

bombardeo. 

 06/02/2013 El FBI libera al niño que llevaba siete días secuestrado en un 

búnker 

El captor, un veterano de Vietnam que amenazaba a sus vecinos 

con dispararles, ha sido abatido. 

Jimmy Lee Dykes, un veterano de Vietnam de 65 años, que estaba 

encerrado con el menor en el refugio, ha sido abatido, han 

informado los responsables del FBI encargados del rescate. 

Los agentes intercambiaron disparos con el secuestrador antes de 

abatirlo y rescatar, sano y salvo, al menor. 

 04/02/2013 Maduro se muestra contrario a la excarcelación humanitaria de 

un opositor 

...le endosó la complicidad en la muerte de dos de los ciudadanos 

abatidos en esa fecha. 

 04/02/2013 Un marine mata al francotirador más letal del Ejército de EE 

UU 

Kyle cayó abatido por las balas de un marine en la reserva este fin 

de semana en un campo de tiro de Tejas. 

 01/02/2013 Los secuestros de las FARC provocan una crisis en el proceso 

de paz de Colombia  

Entre los abatidos está Jacobo Arango, cuyo nombre real es Luis 

Carlos Durango 

 23/01/2013 El terror devuelve Argelia al pasado 

Veintinueve terroristas fueron también abatidos. 

 21/01/2013 “Muchos de los rehenes fueron asesinados de un tiro en la 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/04/actualidad/1360006609_331751.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/04/actualidad/1360006609_331751.html
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cabeza”  

“Numerosos extranjeros fueron abatidos de un disparo en la 

cabeza”. 

 21/01/2013 Imputado el chófer de las militantes kurdas asesinadas en París 

...que fueron abatidas a tiros el 9 de enero en un piso de una 

asociación kurda cerca de la Estación del Norte de París. 

 21/01/2013 Cuatro días en el infierno 

Japoneses abatidos a sangre fría, un rehén británico engañado antes 

de ser ejecutado... 

...23 muertos entre los rehenes, a los que hay que añadir 32 

terroristas abatidos... 

Mohamed Amine Lahmar, de 31 años, un guardia de seguridad de 

la planta, fue el primero en caer abatido por el comando... 

 21/01/2013 Argel informa de que había dos canadienses entre los 

secuestradores 

...hasta el momento por el Gobierno argelino hablan de al menos 32 

secuestradores abatidos, y de cinco capturados con vida. 

 20/01/2013 Final dramático del secuestro en Argelia 

En total, 23 rehenes han sido asesinados y 32 terroristas abatidos... 

En cuanto a los yihadistas abatidos, tres de ellos eran argelinos... 

 19/01/2013 Dos reporteros mueren abatidos por francotiradores en Siria en 

24 horas 

 18/01/2013 Un superviviente: “Me quedé escondido durante 40 horas en mi 

habitación” 

Según él, los soldados argelinos han abatido a "la mayoría de los 

secuestradores". 

 17/01/2013 El asalto a la planta de Argelia deja 30 rehenes muertos, 7 de 

ellos occidentales 

...entre los que se encontraba el líder de la célula, Abu al Baraa, han 

sido abatidos. 

 15/01/2013 ¿Atentará AQMI en Europa? 
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...antes de que Osama bin Laden fuese abatido en mayo de 2011... 

 14/01/2013 Los yihadistas somalíes hacen propaganda con el cadáver de un 

francés  

“el comandante francés abatido durante la fracasada operación de 

rescate en Bulomarer (sur de Somalia)... 

 12/01/2013 El rescate en Somalia de un espía galo secuestrado acaba en 

desastre 

Resultaron abatidos 17 terroristas de Al Shabab, la milicia más 

potente de Al Qaeda en Somalia. 

 11/01/2013 El asesinato de tres kurdas en París mina el proceso de paz en 

Turquía  

Según ha informado la policía gala, las tres mujeres fueron 

abatidas a tiros en la cabeza el miércoles... 

 09/01/2013 India culpa a Pakistán de la muerte de dos de sus soldados en la 

frontera 

El ejército indio sostiene que ocho de sus soldados fueron abatidos 

en 2012, en 75 incidentes. 

 08/01/2013 EE UU busca medios para contener al 'lobby' de las armas 

...una legisladora de Arizona que hace dos años fue abatida por el 

tirador solitario Jared Lee Loughner... 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha Titulares  

 20/01/2013 La UE condena el "atroz" ataque en la planta de Argelia y 

envía sus condolencias 

...un comunicado oficial del Ministerio del Interior indicó que 23 

civiles habían muerto y 32 terroristas habían sido abatidos... 

 

 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/12/actualidad/1357984294_614291.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/12/actualidad/1357984294_614291.html
http://elpais.com/tag/somalia/a/
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1.El País- Sección opinión 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha Titulares  

 27/04/2013 Los resentidos 

El tío de los hermanos Tsarnaev apareció ante las cámaras antes de 

que el mayor de sus sobrinos fuera abatido a tiros. 

 22/04/2013 Seres humanos 

... escuchar en los medios de comunicación frases referidas a la 

“caza” de un delincuente (incluso antes de que se haya probado su 

culpa), a que se ha “abatido” a un terrorista... 

 21/04/2013 Medio Ambiente eliminó la prohibición en un coto para que 

cazaran sus técnicos 

La cacería iba a abatir muflones macho en el coto de Quesa en el 

mes de julio de 2009... 

 04/04/2013 Una columna roja 

Olfatear su rastro, dejarse llevar y abatirlas a tiros. 

 19/02/2013 Juicio militar en Rabat  

En las armas con las que fueron abatidos los antidisturbios no 

aparecen las huellas dactilares de los acusados... 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo      Abusar   

N.  Fecha Titulares  

 20/05/2013 Condenados los padres que intercambiaron a sus hijas para 

violarlas 

mientras que la niña abusada por José Manuel P. R. relató en el 

juicio, celebrado a puerta cerrada, que sufrió una sola violación. 
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1.El País- Internacional 

        Verbo      Abusar   

N.  Fecha Titulares  

 27/05/013 De George Washington a Evo Morales: el reeleccionismo en 

América 

los gobernantes que abusan sus poderes constitucionales para 

extender sus propios mandatos no pueden tener cabida en una 

comunidad de naciones democráticas. 

 21/03/2013 Veinticuatro presos, en huelga de hambre en Guantánamo 

 “El Corán no ha sido maltratado o abusado de ninguna manera”, 

declaró esta semana el general ante el Comité de Servicios 

Armados de la Cámara de Representantes en Washington. 

 

 

1.El País -Economía 

        Verbo      Abusar   

N.  Fecha Titulares  

 01/02/2013 Fox cree que la democracia en América Latina es "saludable", 

con "luces y sombras" 

"líderes nostálgicos que por el camino de la democracia la han 

sorprendido y abusado para terminar convirtiéndose en dictadores, 

que es el caso de Hugo Chávez"... 

 

 

1.El País -Nacional 

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha Titulares  

 28/05/2013 El PSE sondeará un pacto político global con el PNV en su 

reunión bilateral 

...en un principio, se antojaba circunscrita al ámbito de la 

fiscalidad como elemento básico para allanar el camino a los 

Presupuestos de 2014. 
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 27/05/2013 Adiós del Primavera en las salas 

...pero los escoceses parecen sudar melodías, y se antojan 

incapaces de explicar una buena historia de amor sin cantarla. 

 25/05/2013 Espectáculo unidireccional 

Una suerte de bengala moderna que se antoja como metáfora de lo 

que puede durar el éxito de One Direction. 

 21/05/2013 

 

Aguirre insiste en plantear primarias y González, en 

rechazarlas 

Su postura se antojó un tanto contradictoria, ya que ella pertenece 

desde hace lustros al aparato de su partido. 

 19/05/2013 Sin presupuestos, sin prioridades  

La prórroga presupuestaria para todo el año, que se antojaba una 

posibilidad remota tras los acuerdos de CiU y ERC... 

 19/05/2013 Europa desalienta al empresariado vasco 

Frente a esta coyuntura tan inquietante, la capacidad de maniobra 

del Gobierno vasco se antoja muy reducida. 

 17/05/2013 Erkoreka afea las contradicciones de EH Bildu sobre el 

cumplimiento de la ley 

La confrontación entre PNV y EH Bildu se antoja como elemento 

monocolor en el debate político de esta legislatura. 

 17/05/2013 El regreso de Manu Chao 

...un duelo que para algunos se antoja más interesante que el que se 

disputará a la vez en el Bernabéu. 

 16/05/2013 Las Plantas Sagradas que se desvanecen  

Lo mejor del formato eléctrico fue la recuperación de algunas 

piezas (Sleep, Moon rock) en su día masacradas por la crítica y que 

hoy se antojan curiosos acercamientos al universo de Led 

Zeppelin. 

 14/05/2013 Los barones del PP desoyen a Rajoy y dicen ‘no’ al reparto a la 

carta del déficit 

...cuando recordó que si no el Gobierno podría imponer su solución 
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porque la ley se lo permite, se antoja muy complicado. 

 12/05/2013 El PP sopesa la idea del congreso para evitar la imagen del 

‘dedazo’ 

No obstante, aunque la posibilidad de este congreso extraordinario 

se antoja muy debilitada... 

 11/05/2013 Los barones buscan distancia de Rajoy 

...su puesto depende de que IU y PSOE no pacten una moción de 

censura que ahora mismo se antoja imposible. 

 09/05/2013 Una revolución contra la muerte del periodismo 

...que ningún país, “ni Europa”, está libre de una guerra así por 

lejana que se antoje la idea. 

 05/05/2013 Iñigo Urkullu abre los contactos y los partidos le adelantan sus 

posturas 

“el acuerdo se antoja remoto”, vino a decir la coalición abertzale 

en un texto redactado previamente a la rueda de prensa ofrecida en 

San Sebastián. 

 03/05/2013 La disputa entre PSE y PP complica el margen de maniobra de 

Urkullu 

Pero las dificultades son evidentes en el punto de partida y, además, 

se antoja un cruce de posiciones que puede endiablar las opciones 

de entendimiento entre todos los partidos e instituciones 

concernidos. 

 30/04/2013 El PSOE quiere “un gran pacto nacional” para plantar cara a 

Europa y Alemania 

Las dificultades para ese pacto, que también lo acepta el PP, se 

antojan muy difíciles por la precisión que ha hecho la portavoz 

socialista. 

 24/04/2013 Otra piedra en el zapato 

Eran tiempos de mutua colaboración, donde la aportación al Bilbao 

Basket se antojaba como una condescendencia más del tejido 

acuerdo... 

 15/04/2013 Urkullu lanza un guiño a PSE y PP al incorporar fiscalidad y 
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control del gasto 

Y es que lo que se antoja inamovible es el techo de gasto de 9.316 

millones de euros, una cifra que EH Bildu... 

 09/04/2013 López se ofrece a un acuerdo de país pero enmienda a la 

totalidad los Presupuestos  

Las diferencias entre los principales partidos son de tal magnitud 

que esperar un pacto se antoja una quimera... 

 09/04/2013 Urkullu plantea consultar a la sociedad sobre el autogobierno 

de Euskadi 

El Gobierno abre hoy con el PP la nueva y que se antoja como 

definitiva ronda de negociaciones con la oposición, que seguirá 

mañana con EH Bildu y UPyD y el jueves con los socialistas. 

 07/04/2013 El PNV reduce la negociación a los gastos y complica más el 

difícil acuerdo 

Así las cosas, la capacidad de maniobra del PNV se antoja muy 

reducida habida cuenta de su representación parlamentaria. 

 05/04/2013 El PSC pide a Mas “un giro de 180 grados” para entrar en el 

Gobierno 

...el Gobierno, pero ese requisito se antoja muy lejano para los 

socialistas. 

 02/04/2013 Aumenta la presión sobre Fabra para cambiar el modelo de 

financiación 

...el objetivo para este año es del 0,7%, una meta que se antoja 

imposible de cumplir. 

 30/03/2013 Rajoy prepara una nueva financiación para frenar el 

soberanismo catalán 

Aun así, dado el ambiente político en Cataluña, incluso está opción 

se antoja compleja. 

 23/03/2013 La juez de los ERE enfila a los verdaderos beneficiarios de un 

fraude de 136 millones 

Los jueces determinarán si procede la devolución del dinero en una 

batalla legal que se antoja muy larga. 
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 23/03/2013 La previsible soledad de Urkullu 

Con todo, hay un dato que se antoja revelador ante la disputa 

dialéctica. 

 21/03/2013 Montoro desata la pugna entre las comunidades por el reparto 

del déficit 

La situación se antoja complicada para Montoro. Algunas 

comunidades podrían tener más déficit que el que registraron en 

2012. 

 14/03/2013 Mas refuerza su plan soberanista con el respaldo del 77% del 

Parlament 

El primer caso requiere una autorización del Gobierno español que 

se antoja imposible... 

 13/03/2013 Los valores de Aburto 

Y la explica con clarividencia. Incluso, incorpora a su discurso 

conceptos que se antojan tan sorprendentes como necesarios en un 

escenario tan embarrado ahora como el político. 

 08/03/2013 Instituciones a la espera de consensos 

...los populares están obligados a asociarse con el PSdeG o tratar de 

sellar una alianza con AGE que hoy se antoja más difícil. 

 02/03/2013 Granada llega entre olvidos a los mil años 

...pero el éxito se antoja complicado, al menos por ahora, si se 

tiene en cuenta que no hay entusiasmo entre la población, ni dinero 

en las administraciones que lo impulsan. 

 27/02/2013 González considera “algo confusas” las explicaciones de 

Cospedal sobre Bárcenas 

Los vínculos con Bárcenas se antojan mucho más difíciles de 

romper. 

 25/02/2013 El escándalo del espionaje político se cobra su primera víctima 

Este cargo se antoja ahora una menudencia con el partido 

gobernando en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona... 

 24/02/2013 La alcaldesa de Sant Cugat fuerza la renuncia de Xavier 
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Martorell 

Este cargo se antoja ahora una menudencia con el partido 

gobernando en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona... 

 21/02/2013 Bilbao enfría el cambio de modelo institucional y apela a cerrar 

el debate fiscal 

Bilbao tiene claro que no hay razones para cambiar el modelo 

institucional, que es urgente zanjar el debate fiscal, que la marca 

España cada día se antoja más perniciosa para los intereses de 

Euskadi... 

 20/02/2013 El PP ve salvado el peor momento 

Rajoy logró, al menos este primer día, un objetivo que se antojaba 

muy difícil para cualquiera que no tenga el cuajo del que él 

presume... 

 20/02/2013 La Generalitat proyecta el cierre de prisiones como medida de 

ahorro 

La histórica reivindicación vecinal y del Ayuntamiento de 

Barcelona, por tanto, se antoja cada vez más lejana de hacerse 

realidad... 

 15/02/2013 ¿Por qué tiembla Jaén? 

El objetivo final de este grupo es elaborar unas conclusiones fiables 

sobre el origen de los seísmos, algo que se antoja ahora muy 

complicado a tenor de la disparidad de hipótesis. 

 10/02/2013 Los recortes, la ‘línea roja’ con el PNV  

Por eso, los socialistas vascos han querido alejarse con rapidez del 

envite soberanista, proclamando la autonomía plena antes de que 

les atrape la envolvente de un debate que, sin duda, se antoja 

imparable. 

 09/02/2013 Mentiras, balidos y certezas 

...en un caminar previsible por una estructura que se antoja forzada 

con la razonable finalidad de alcanzar un minutaje que justifique la 

compra de la entrada 

 04/02/2013 El vitriolo mediterráneo 
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Desde esa perspectiva, la actual gimnasia helena se antoja un 

divertimento, una simpática obra menor. 

 29/01/2013 “Los inmigrantes que no tengan trabajo, que no vengan a 

gorronear” 

Expulsarle del partido sería otra posibilidad, pero se antoja 

“complicado... 

 27/01/2013 El magistrado que nunca duda en pedir ayuda 

La instrucción del Madrid Arena se antoja larga y con numerosos 

recovecos. 

 25/01/2013 La falta de consensos en torno a ETA tensa el primer pleno con 

EH Bildu 

...como un gesto para acercar posturas que en ese momento se 

antojaban muy distantes 

 23/01/2013 Álava y Gipuzkoa tratan de llevar a su terreno la reforma fiscal 

de Urkullu 

Lo que en la legislatura anterior se antojó imposible por la 

oposición del PNV y el PP 

 23/01/2013 El PNV y el PP sellan en Vitoria su primer gran pacto en esta 

legislatura en Euskadi 

un acuerdo presupuestario que días atrás se antojaba harto 

complicado en el Ayuntamiento de Vitoria entre el PP y el PNV. 

 11/01/013 El Tribunal Constitucional ampara el ‘manda carallo’ 

“La misiva se antoja superficial, insustancial y vacía de contenido, 

manda carallo”... 

 03/01/2013 El PP permite a un exalcalde inhabilitado seguir como concejal 

...un edil que se antoja incómodo para los populares ahora que la 

condena es firme. 

 02/01/2013 Otro año en el pozo 

2013 se antoja hoy como otro año perdido. 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fpp_partido_popular%2Fa%2F&ei=hiH_UJqpB5O0hAf8t4CYCQ&usg=AFQjCNG9LcTz582puBf5LWaNLzen2fsXiA&sig2=EthxByGBgo3fga9miIY6eA&bvm=bv.41248874,d.ZG4
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Ftag%2Fpnv_partido_nacionalista_vasco%2Fa%2F&ei=mSH_UNi-OMWThgfY74DAAQ&usg=AFQjCNEW0EWsfHEISVdKF9ZbL_tqmmoVFg&sig2=iorFT7iK7Tf6NREEjWTBMg&bvm=bv.41248874,d.ZG4
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1.El País -Internacional 

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha Titulares  

 22/05/2013 Cae ‘La Hojilla’, el programa de televisión favorito del 

presidente Hugo Chávez 

Contra su costumbre, Silva prefirió leer su comunicado. Sus últimas 

palabras en el plató fueron el preludio de una despedida que se 

antoja definitiva. 

 09/05/2013 Las cuentas no salen en un Portugal con cada vez más paro y 

más recortes 

...una previsión que se antoja corta a la luz de los datos conocidos 

ayer. 

 09/05/2013 Devotos demócratas 

...a veces imperceptibles. Términos que a muchos se antojan de 

difícil compatibilidad, como islam y democracia, van encajando 

poco a poco. 

 22/04/2013 Bruselas recomienda iniciar la negociación para la adhesión de 

Serbia 

Pero el proceso se antoja convulso. 

 12/04/2013 ¿Debemos tomarnos en serio a Corea del Norte?  

La posibilidad de que se desate un conflicto armado en Asia 

Oriental se antoja, a ojos de la opinión internacional... 

 11/04/2013 La ley sobre el control de armas gana su primera batalla en el 

Congreso de EE UU 

Barack Obama, y para el Partido Demócrata, pero la victoria final 

se antoja complicada... 

 25/03/2013 Semana decisiva para el matrimonio homosexual en EE UU 

La semana que comienza en Estados Unidos se antoja decisiva en 

la lucha para eliminar las barreras legislativas... 

 18/03/2013 Obama designa al primer hispano de su nuevo gabinete 

Pero la confirmación de Pérez en el Senado no se antoja sencilla. 
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 07/03/2013 El peronismo como espejo 

La ascensión de un dirigente como Carlos Menem se antoja 

impensable dentro del aparato del PSUV... 

 05/03/2013 Todos los hombres del comandante 

...diferentes jefes de facciones buscan potenciar mediante alianzas 

que se antojan frágiles, aglutinadas por la convicción provisional 

de que, por separado, cada quien tendría mucho que perder. 

 24/02/013 Italia elige en las urnas entre el cambio o el caos 

Las elecciones de 2013 –que aún no se habían adelantado– se 

antojaban la ocasión propicia 

 21/02/2013 Los ciberataques se han centrado en las instituciones de 

Washington 

Pero ese esfuerzo se antoja muy leve en comparación con la 

dimensión que este asunto parece haber alcanzado. 

 02/02/2013 Pesadillas del siglo XXI 

...el acceso a nuevos recursos, cuya conquista se antoja 

potencialmente conflictiva... 

 11/01/2013 La región de Asia-Pacífico, entre la colaboración y el conflicto 

Sin embargo, la cuestión que se antoja clave en los próximos 

meses es saber si se producirá una escalada de tensión en el 

conflicto que enfrenta a China y Japón por la soberanía de las 

islas… 

 

 

1.El País -Deporte  

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha Titulares  

 29/05/2013 “El Real Madrid carece de un modelo óptimo de gestión” 

En España se va Falcao, puede hacerlo Isco y el Barcelona ficha a 

Neymar. El bipartidismo en la Liga se antoja eterno. 

 28/05/2013 El Mallorca, pendiente de Giovani 

Mientras a Manzano se le descompone el engranaje a última hora, 

http://elpais.com/tag/carlos_menem/a/
http://elpais.com/internacional/2013/02/23/actualidad/1361654794_008046.html
http://elpais.com/tag/elecciones_generales_italia_2013/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/19/actualidad/1355944420_348889.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/19/actualidad/1355944420_348889.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/19/actualidad/1355944420_348889.html
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se antoja decisiva la voluntad del propio futbolista. 

 26/05/2013 La Rosaleda se rinde a Pellegrini 

El Deportivo haga lo propio con este partido, con una oportunidad 

pintiparada para rubricar una continuidad en Primera que se antoja 

esencial para superar los avatares del procedimiento concursal en el 

que está inmerso. 

 25/05/2013 Alejandro Cañizares manda en el prestigioso Wentworth 

Aún así, la empresa de los españoles en especial de Cañizares se 

antoja complicada. 

 19/05/2013 Los jugadores del Madrid señalan a Florentino Pérez 

Le apuntaron que dadas sus pésimas relaciones con sus jugadores, 

el éxito deportivo se antojaba quimérico, y que cualquier 

entrenador, incluso Toril, lograría mejores resultados. 

 19/05/2013 Los jugadores del Madrid señalan a Florentino Pérez 

Le apuntaron que dadas sus pésimas relaciones con sus jugadores, 

el éxito deportivo se antojaba quimérico, y que cualquier 

entrenador, incluso Toril, lograría mejores resultados. 

 15/05/2013 “¿Pero cuántas rojas me han sacado este año?” 

Costa se antoja fundamental en el guion que prepara Simeone para 

derrotar al Madrid. 

 11/05/2013 Osasuna aleja la marea 

Las de Osasuna, estancado en el fondo de la tabla, se antojaron 

más relevantes que las del Getafe, clavado frente a la taquilla de 

Europa, dubitativo aun sobre si lanzarse o no a la aventura. 

 12/05/2013 La Real vuelve a jugar con presión 

...la victoria se antoja necesaria después de haber salido 

momentáneamente de los puestos de Champions. 

 10/05/2013 Al Zaragoza se le escapa un tren 

...una nueva temporada en Primera, algo que se antoja complicado 

para un Zaragoza justo, plano y falto de ambición, solo mostrada al 

final. 

 09/05/2013 Vitoria en el recuerdo 

http://elpais.com/deportes/2013/05/26/actualidad/1369596926_267536.html
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En estas circunstancias, el factor Tomic, que no solo ha cambiado 

de camiseta sino parece otro en términos de incidencia y 

agresividad, se antoja crucial. 

 02/05/2013 El Celta se la juega con el Athletic 

...el siguiente ante un rival de entidad como el Atlético de Madrid, 

por lo que el triunfo ante los de Marcelo Bielsa se antoja 

imprescindible. 

 29/04/2013 “Hay que jugar bien” 

Gallego sacándole del campo mientras estaba en el suelo se 

antojan complicadas de reproducirse. 

 28/04/2013 Chicago culmina en tres prórrogas y Marc Gasol abate a los 

Clippers 

La victoria de los Bulls se antoja decisiva para el desenlace de la 

serie puesto que ahora dominan por 3-1 y lo tienen casi todo a su 

favor para sentenciar. 

 27/04/2013 Golpe definitivo a la suerte del Lagun Aro 

La pérdida de categoría se antoja un hecho. 

 27/04/2013 Homenaje al viejo San Mamés 

El Athletic se antojaba exhausto y desconcertado. Roto. Bielsa 

agotó sus cambios buscando la cabeza de Llorente y el golpeo 

furioso del balón de Ibai Gómez. 

 25/04/2013 Del drama al sueño de Londres 

Quedaban seis minutos. Pero tal como estaba la cosa, la renta se 

antojaba vital. 

 25/04/2013 Los Lakers repiten fracaso en San Antonio 

Dwight Howard, no aportaron el caudal de puntos que se esperaba 

de ellos y que en la situación en que se encuentra el equipo se 

antoja imprescindible. 

 20/04/2013 ¿Quién puede frenar a LeBron? 

El estado físico de Parker y Ginóbili se antoja fundamental en el 

rendimiento de los Spurs. 
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La ausencia de Kobe Bryant se antoja definitiva para el equipo de 

Los Ángeles. 

 11/04/2013 El gol nacional 

Ambas conclusiones se antojan como válidas, pero no pueden 

desmerecer el papel decisivo que Negredo ejerce en el Sevilla. 

 10/04/2013 Kobe y Pau rehabilitan a los Lakers 

Nueva Orleans, por 104-96, un resultado que incluso se antoja 

amplio para la igualdad que presidió el partido y el discreto juego 

que desplegaron los Lakers. 

 04/04/2013 A Isco no le asusta Dortmund 

...la empresa se antoja muy complicada para el Málaga. 

 27/03/2013 Luis Suárez agrede a un rival 

Uruguay ocupa ahora mismo la sexta plaza, con dos puntos menos 

que Chile y Venezuela, cuarto y quinto respectivamente, por lo que 

el próximo partido se antoja crucial. 

 27/03/2013 El desastre de los Pistons diluye el duelo Ricky-Calderón 

A los últimos minutos, cuando la diferencia ya se antoja insalvable, 

se les denomina los minutos de la basura. 

 18/03/2013 La Real Sociedad, el guardián del norte 

... ha penado en Segunda hasta el último resuello y que se antojaba 

carne de cañón en las quinielas del desvarío empresarial. 

 13/03/2013 El Bayern se lleva un sofocón 

...obligado a una épica que ya antes de empezar se antojaba 

imposible en Múnich. 

 11/03/2013 Málaga por bandera 

Si el fútbol se moviera por sensaciones y exclusivamente por un 

descomunal despliegue físico, las opciones del Málaga de superar al 

Oporto se antojaban remotas. 

 10/03/2013 Los caprichos del gol 

La explosión llegó en el minuto 34, cuando Teixeira Vitienes II, 

que tiene rimbombante nombre de rey pero se antoja más un 
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cortesano de la corte arbitral... 

 02/03/2013 Un efecto y un portero 

Necesita el Athletic que le aparezcan más jugadores de peso con la 

pelota, porque con la insistencia de su entrenador se antoja 

complicado o saber a qué quieren jugar. 

 28/02/2013 Otro baile de fechas y escenarios 

La elección del estadio se antoja también complicada. 

 25/02/2013 Higuaín, un centenario precoz 

Una cifra que, dado su rendimiento con la camiseta blanca, hoy se 

antoja como un excelente negocio. 

 21/02/2013 El runrún que sobrevuela San Mamés 

Después se antojaron demasiado grandes para los sucesivos 

cuerpos de guardia que iban cayendo como naipes flácidos... 

 21/01/2013 El espíritu de Di María para el mejor Madrid 

...la necesidad de trasladar una imagen de justicia que ahora, en el 

entorno de Jorge Mendes, se antoja necesario proyectar al mercado 

británico principalmente. 

 18/02/2013 Uxúe: solo vale ganar 

Sin embargo se antoja casi imposible que después de su agónica y 

épica remontada en Riga la semana pasada tras una prórroga... 

 17/02/2013 El debate Laso-Pascual aviva la campaña 

El resultado de aquel magnífico partido, siendo importante, no se 

antoja un argumento de peso en la discusión. 

 16/02/2013 Nadal ya está en semifinales 

Nadal no daba señales de poder con el sudamericano, poderoso con 

su saque y con confianza, con lo que se antojaba necesario para el 

español un despiste de su rival. 

 07/02/2013 El Barça queda en pie en un clásico eterno 

Deporte 

Se antojó muy importante para el Barcelona el concurso del recién 

fichado Oleson para frenar el despliegue exterior del Madrid 
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 05/02/2013 Un retorno arriesgado 

Deporte 

La decisión se antoja audaz para las dos partes. Serra Ferrer, 

cuestionado por su tardanza... 

 03/02/2013 El clásico copero hierve por anticipado 

Deporte 

...el Uxue Bilbao, se antojaban proclives para un equipo que penó 

allí con dos de sus últimos grandes reveses... 

 17/01/2013 El Barça tira de orgullo en Estambul 

El Barcelona la victoria se antojaba esencial en una cancha que 

parece muy propicia. 

 09/01/2013 Derrota en el estreno del Uxue 

El desenlace tomó cuerpo en el tercer cuarto, donde los chechos 

aprovecharon para imponer una ventaja que se antojaría 

demasiado excesiva para el Uxue (59-69). 

 08/01/2013 El Real Madrid ha de remontar ante el Celta en su cita de Copa 

El encuentro, que emitirá Canal + 1, se antoja fundamental, como 

lo prueba el que Mourinho haya incluido a todos los titulares en la 

lista de 20 convocados... 

 06/01/2013 El Atlético se encalla sin Falcao 

Se antojaba como un justo castigo a la pobre apuesta del Mallorca, 

un equipo al que la portería rival le quedó siempre lejos. 

 

 

1.El País -Economía 

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha Titulares  

 29/05/2013 La Comisión otorga más tiempo a siete países para cumplir con 

el déficit  

La expresión se antoja como el contrapunto al llamado consenso de 

Washington, identificado con la austeridad excesiva. 

 10/05/2013 Azerbaiyán huye del petróleo 

Una meta que se antoja difícil si se tiene en cuenta que el petróleo 



 

199 

 

y el gas aún representan casi la mitad del PIB (47,3% en 2012). 

 03/05/2013 Tiempos duros para el granito 

Ahora bien, una competición que se antoja más difícil todavía es la 

que atañe a China y sus precios. 

 05/042013 Nueva vida 

La moto es igual de grande y pesa lo mismo, pero se antoja más 

fácil de manejar. 

 28/03/2013 Socimi por necesidad 

Puesto que, dado el contexto actual de recesión, subir los alquileres 

se antoja complejo, la solución pasará por bajar aún más el precio 

de los inmuebles. 

 16/03/2013 Experimento con gaseosa chipriota 

...lo cierto es que se ha actuado tarde, con amputación cuando el 

bisturí ya se antojaba poca cosa. 

 20/02/2013 Rajoy avanza que el déficit público de 2012 se queda por debajo 

del 7% 

...un 4,5% de déficit público que se antoja inalcanzable con la 

economía en retroceso. 

 20/02/2013 Iberia convoca a los sindicatos en la tercera jornada de la 

huelga 

El pulso entre empresa y trabajadores, causado por los planes de 

Iberia para despedir a 3 800 empleados (19% de la plantilla), se 

antoja insostenible. 

 21/01/2013 Las grandes superficies plantean más horas de trabajo y 

bajadas de sueldo 

Por tanto, se antoja difícil volver a niveles de facturación 

aproximados a los de 2008 o de 2005 en un futuro próximo 

 18/01/2013 En busca de biofinanciación 

...sin embargo, se antoja insuficiente para el sector, que recuerda 

que en España no proliferan esos fondos, y menos los 

especializados en biotecnología. 
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 12/01/2013 Europa y la mejora de los mercados alejan de España el 

fantasma del rescate 

La financiación de la gran empresa española se antoja barata al 

compararla con la pública, pero no ocurre lo mismo con sus rivales 

europeos... 

 03/01/2013 Dónde están las políticas activas de empleo en España 

...pero el acometerlos se antoja fundamental para avanzar en la 

dirección correcta. 

 

 

1.El País -Opinión 

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha Titulares  

 13/05/2013 Pacto para el Estado 

Una respuesta afirmativa a la pregunta de si resulta necesario un 

pacto de Estado se antoja a estas alturas más que evidente y a la 

par altamente insuficiente. 

 

 

04/01/2013 ¿Socialdemocracia en un solo país? 

Él sabe que la socialdemocracia en un solo país se antoja un 

objetivo imposible. 

 

 

1.El País-Economía 

        Verbo       Aplicar  

N.  Fecha Titulares  

 26/04/2013 Ecuador abre oferta de 20 000 empleos para sus emigrantes que 

quieran volver 

Precisó que los ecuatorianos pueden registrarse en el portal web de 

la "Red socio empleo" (www.socioempleo.gob.ec), en el apartado 

"Migrantes España", llenar un formulario y aplicar a una de las 

20000 vacantes de empleo disponibles. 

El ministro Vacas señaló que con este convenio los compatriotas 
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podrán inscribirse en el exterior, presentar su documentación en las 

oficinas de la Senami, aplicar a las diferentes vacantes, realizar las 

pruebas y entrevistas en España. 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo       Conducir  

N.  Fecha Titulares  

 21/05/2013 En la ciudad no todo es ruido 

Un programa de radio itinerante a bordo de un bus de la línea 7 que 

une Monte Alto, el barrio de la Torre de Hércules, y el Agra, 

conducido por alguien que hizo también ese recorrido vital-

geográfico, Xurxo Souto, el escritor y músico fundador de Os 

Diplomáticos de Monte Alto. 

 17/05/2013 Miles de personas defienden el gallego y rechazan la política 

lingüística de la Xunta 

Al final de la manifestación en una plaza de A Quintana llena de 

personas y en la que reinaba un ambiente festivo, la actriz Isabel 

Risco ha sido la encargada de conducir un acto en el que la figura 

de Vidal Bolaño ha estado muy presente y el que ha contado con 

actuaciones musicales del grupo de cantareiros Maghúa o la 

interpretación de la 'Alborada' de Rosalía por el gaiteiro Víctor 

Agulló, pieza que ha dado paso a la lectura del manifiesto. 

 29/04/2013 Manel Fuentes dejará ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ 

El periodista Manel Fuentes ha anunciado este lunes en antena que 

dejará de conducir 'El Matí de Catalunya' cuando acabe esta 

temporada, el 12 de julio, tras presentarlo durante las últimas 

cuatro. 

Manel Fuentes, que ya ha comunicado su decisión al presidente de 

la CCMA, Brauli Duart, comenzó a conducir el espacio emblema 

de las mañanas de Catalunya Ràdio en septiembre de 2009; el 

periodista también presentó anteriormente en Catalunya Ràdio el 

http://www.catradio.cat/audio/724562/Manel-Fuentes-anuncia-que-deixa-el-Mati-de-Catalunya-Radio
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programa 'Problemes domèstics'. 

 06/01/2013 9.800 pequeños tuvieron sus Reyes 

El Corte Inglés y el propio Ayuntamiento de Barcelona, arrancó a 

las nueve de la noche del sábado y siguió de manera ininterrumpida 

hasta la 4.45 de la madrugada del Día de Reyes. Conducido por 

Rosa Badía, por sus micrófonos pasaron desde el alcalde de la 

ciudad, Xavier Trias, a decenas de colaboradores y periodistas de 

los programas de la cadena, como Lluis Flaquer, Emilio Gutiérrez 

Caba y Raquel Aturia, entre otros. 

 

 

1.El País-Internacional 

        Verbo       Conducir 

N.  Fecha Titulares  

 31/05/2013 México debate el abuso de poder tras un escándalo de tráfico de 

influencias 

Su caso se hizo público la semana pasada en un programa de radio 

conducido por la periodista Carmen Aristegui, quien tras 

entrevistar a Orozco vía telefónica, consiguió que el propio 

ministro... 

 29/05/2013 La televisión venezolana elimina a los buques insignia de la 

polarización política 

…El programa favorito del fallecido presidente Hugo Chávez, 

conducido por Mario Silva. En tres trinos retuiteados por el 

ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, la 

emisora oficial agradecía a Silva “el papel desempeñado” en el 

programa, “que cumplió un valioso ciclo en defensa de la 

Revolución”. Silva ya estaba liquidado. 

 26/05/2013 El pacto con Silvio Berlusconi socava al centroizquierda 

italiano 

Hace unas cuantas noches se produjo en el programa de la RAI 

Porta a Porta que conduce Bruno Vespa, un veterano periodista 

http://aristeguinoticias.com/
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muy amigo de Berlusconi, un triste espectáculo muy significativo. 

 15/05/2013 La exsecretaria de Kirchner no ratifica sus acusaciones ante el 

juez 

Báez ha sido recientemente imputado por presunto lavado de dinero 

en otra causa judicial, después de las denuncias que también se 

ventilaron en el programa Periodismo para todos, que conduce el 

afamado periodista Jorge Lanata y que domingo tras domingo viene 

acumulando denuncias contra ese empresario y Kirchner. 

 06/05/2013 Nuevas denuncias de corrupción contra un empresario 

vinculado a los Kirchner 

La investigación contra Báez comenzó en el programa dominical 

Periodismo Para Todos, que conduce el afamado Jorge Lanata y se 

emite por un canal del Grupo Clarín, el conglomerado de 

comunicaciones que se encuentra en una guerra abierta con el 

Gobierno de Fernández. 

 24/03/2013 Francisco y las religiones 

Además de ser huésped frecuente en las sinagogas judías y de 

invitar a rabinos a las misas católicas, de conducir un programa 

con Skorka en un canal de la iglesia y de participar en ceremonias 

en memoria de las víctimas del holocausto, Bergoglio cambió el 

protocolo en las ceremonias oficiales de Te Deum, con el objeto de 

reconocer la presencia de líderes de otras religiones. 

 13/02/2013 Un espejo en Washington 

La suma de dos voluntades de hierro, de distinta intención 

ideológica pero de similares efectos, han conducido por primera 

vez en la historia a unas perspectivas financieras para los próximos 

siete años, hasta 2021, que recortan el dinero disponible para hacer 

Europa (el error de la concordancia). 

 21/01/2013 El Tigre Celta sigue en la trampa 

Kenneth, un fotógrafo que carga con tres hipotecas en medio de la 

crisis y se ríe con sorna del supuesto éxito del rescate, conduce a 

este diario hasta uno de esos proyectos zombis. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/05/actualidad/1367780076_755374.html
http://www.eltrecetv.com.ar/periodismo-para-todos/lanata-y-un-cierre-con-una-dedicatoria-especial_060937
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363456121_107306.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363456121_107306.html
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 28/03/2013 Anunciado el último retiro de Barbara Walters 

Desde 1997, la periodista coproduce y conduce el magazine 

matinal The View de la cadena ABC. En el exitoso programa, 

Walters entrevista a todo tipo de personalidades, desde presidentes, 

actrices, cantantes..., cualquiera que esté en el foco de la atención 

en ese momento. 

 

 

1.El País- Deporte 

        Verbo       Conducir 

N.  Fecha Titulares  

 10/04/2013 El Madrid pasa y sufre ante casi siete millones de espectadores 

El especial que siguió a la serie, Al otro lado, conducido por Iker 

Jiménez y Ana Rosa Quintana, que trató sobre fenómenos 

paranormales mejoró en algo el share de la serie con un 13,8%... 

 03/04/2013 El PSG-Barça golea a sus rivales 

Muy de cerca está el veterano Saber y ganar, el concurso que 

conduce Jordi Hurtado en La 2, con un 9,4% de la cuota de 

pantalla.   

 

 

1.El País-Economía 

        Verbo       Conducir 

N.  Fecha Titulares  

 27/05/2013 La oposición venezolana denuncia cierre de espacios y 

"censura" en Globovisión 

… Bautista es dueño de la firma independiente que produce el 

programa de opinión Buenas Noches, que conducía junto a los 

periodistas Carla Angola y Roland Carreño, y que se caracteriza por 

sus duras críticas al Gobierno "revolucionario". 

 26/05/2013 Jordi Basté cree que la radio es el medio mejor adaptado a 

internet y a las redes 

http://theview.abc.go.com/
http://theview.abc.go.com/
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Basté dio un giro radical a su carrera cuando en 2007 aceptó dirigir 

este programa de información general que conduce de 06.00 a 

12.00 horas, dejando atrás el programa deportivo nocturno de 

RAC1, un cambio recompensado por una audiencia que ha llegado 

a superar los 500.000 oyentes y por diversos premios, entre ellos un 

Ondas de radio en 2011. 

 16/01/2013 Toni Garrido presentará la retransmisión de los Óscar en 

Canal + 

Garrido será el encargado de conducir la gala junto con destacados 

colaboradores para comentar todo lo que suceda en una noche muy 

especial para la cadena, ya que celebra veinte años desde que 

comenzara a retransmitir en exclusiva y en directo la ceremonia de 

entrega. 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo       Conformar 

N.  Fecha Titulares  

 18/05/2013 Cuestión de transparencia 

Por lo que al otro partido vasco que se integra en este ranking, 

Amaiur, únicamente ofrece en su web, según la fundación, 

información sobre dos de los 24 indicadores que conforman la 

lista: los canales de comunicación para los afiliados y su posición 

sobre temas claves de la sociedad. 

 27/04/2013 Versiones de una noche sin sueño 

Cierto que en La Chunga una versión de lo acontecido entre su 

protagonista y la Meche está más desarrollada y parece más veraz 

que otras, pero todas conforman una imagen calidoscópica final, 

que es la que vale. 

 26//04/2013 Retazos de otros países en Madrid 

Conciertos, sesiones de cine en versión original, obras de teatro y 

alguna que otra conferencia conforman el grueso de las actividades 

http://elpais.com/ccaa/2013/04/26/madrid/1367008250_916761.html
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que este centro cultural, perteneciente al Ministerio de Asuntos 

Exteriores francés, oferta cada mes al público madrileño. 

 25/04/2013 La nueva exposición destaca las aportaciones técnicas del 

modisto 

Las obras exhibidas en la nueva colección, requieren unas estrictas 

condiciones de conservación, según han indicado los responsables 

del museo, y consideran necesaria la rotación controlada de las 

piezas que la conforman. 

 24/04/2013 Tricicle rinde homenaje a Les Luthiers en ‘Bits’ 

Frente a este complicado panorama, Tricicle propone al público 

sumergirse en su mundo "divertido e ingenuo" con el montaje Bits, 

un conjunto de 15 escenas cómicas inspiradas en la vida cotidiana y 

en estas "unidades mínimas de información binaria", que 

conforman una función "digital en código de gags vertiginoso y 

trepidante". 

 19/04/2013 Bienes con interés y sin cuidados 

 “Los bienes culturales, testimonios vivos de nuestra civilización, 

constituyen el más valioso patrimonio que conforma nuestra 

realidad y futuro”. 

 12/04/2013 Una visitante rompe una de las vasijas de Ai Weiwei expuestas 

en Sevilla 

Una mujer, de avanzada edad y que ayer visitaba la exposición 

retrospectiva del creador en el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo (CAAC) en Sevilla, rompió uno de los 96 jarrones 

de porcelana que conformaban la obra al tropezar con una de las 

piezas debido a un mareo. 

 03/04/2013 La Junta impugna la amnistía del Ayuntamiento a las naves de 

Sandokán 

El plan permitía que el propietario de las naves, oficialmente, 

Rafael Gómez, redactase un proyecto de ejecución que derribaría 

solo 15.000 metros cuadrados de los 40.000 metros cuadrados 

ilegales que conforman las naves. 

http://elpais.com/ccaa/2013/04/12/andalucia/1365762020_105163.html
http://elpais.com/ccaa/2013/04/12/andalucia/1365762020_105163.html
http://www.caac.es/
http://www.caac.es/
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 28/03/2013 Una novela sobre el 23-F gana el premio Enric Valor en 

valenciano 

Després del guaret es la primera novela de García Navarro, quien la 

ve como una "obra colectiva" porque ha sido sometida al criterio, 

las opiniones y las sugerencias de muchos de sus amigos, que 

conforman "la primera generación que se escolarizó en 

valenciano". 

 15/03/2013 Fomento destituye al jefe provincial acusado de favorecer a 

constructoras 

En los más de 1.000 folios de expedientes administrativos en poder 

de este diario se puede comprobar cómo, además de repartirse obras 

entre empresas de un mismo grupo y otros contratos de imposible 

ejecución, algunas de las empresas que conforman la trama tenían 

en la Demarcación de Carreteras de Ourense a su principal, cuando 

no única, fuente de ingresos. 

 15/03/2013 Relatos de una vida a través de lienzos 

La exposición la conforman 20 óleos y 15 dibujos, además de dos 

novedades: El documental Colours, de Manuel Navarro, que 

recorre toda la biografía del pintor, y una serie de bocetos en papel, 

que la familia ha cedido de forma temporal para la exposición. 

 05/03/2013 Óperas infrecuentes y grandes voces 

El director artístico del Liceo, Joan Matabosch, presentó con 

entusiasmo las nueve óperas que conforman la temporada 2013-

2014, a las que se suma la cantata de Falla, Atlàntida, sobre la obra 

de Verdaguer. 

 02/03/2013 Agenda de la semana 

“No conforman una sola exposición colectiva, sino cuatro 

pequeñas exposiciones individuales”, señala Óscar Fernández, 

comisario de la bienal que celebra su 13ª edición. 

 22/02/2013 La Nau expone sus nuevas donaciones de arte contemporáneo 

Obras del Equipo Realidad, Jordi Ballester, Joan Cardells, Gerardo 

Stübing y Cristina Gamón, entre otros artistas, además de 
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documentos inéditos de Joan Fuster, conforman los fondos que 

acaba de recibir la Universitat de Valencia, fruto de donaciones de 

distinta procedencia. 

 18/02/2013 La semana por delante 

Todo ello conforma la pieza titulada Focus on his eyes, un trabajo 

realizado expresamente para este espacio por Patrick Tuttofuoco 

(Milán, 1974), artista residente en Berlín (Alemania). 

 21/01/2013 De la Roma de Cómodo a la Europa de Stalin 

En Nueve discursos sobre Cómodo y La señora Lenin y el 

Ruiseñor, Twombly y Baselitz, respectivamente, parten de un 

emperador romano y de los dictadores del siglo XX para crear las 

narraciones propias que conforma la exposición Historias de la 

Historia en el Museo Guggenheim Bilbao. 

 18/01/2013 Dos premios Euskadi abordan la crisis 

Márquez (Bilbao, 1967) fue galardonado por los relatos reunidos en 

Tangram (Salto de Página), una serie de cuentos independientes 

que juntos conforman una nueva narración. 

 

 

1.El País- Internacional 

        Verbo       Conformar 

N.  Fecha Titulares  

 30/05/2013 Colombia es invitada a negociar su ingreso a la OCDE 

Colombia fue invitada formalmente a iniciar negociaciones para ser 

parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que asesora a los países para el mejoramiento 

de sus políticas públicas y que hoy conforman 34 países del 

mundo. 

 29/04/2013 Cristina Fernández, según Cristina Fernández 

Porque, bueno, la ley se aprobó en la madrugada de ayer, y el 4 de 

junio da exactamente, a partir del lunes, contados todos los días, tal 

cual marca el estatuto, el 4 de junio da exactamente el día en que la 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/31/paisvasco/1351719525_655089.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/31/paisvasco/1351719525_655089.html
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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asamblea se debe reunir para conformar el directorio. 

 05/04/2013 La parálisis política ahonda las fricciones en los partidos 

italianos 

Los principales partidos están en plena ebullición, con corrientes y 

fricciones cada vez más evidentes que pueden, alternativamente, 

vencer el actual bloqueo, o conformar una nueva configuración 

política de cara a una posible repetición de las elecciones. 

 04/02/2013 Cuba vota un Parlamento sin oposición 

Votaban entre 612 candidatos a la Asamblea Nacional para idéntico 

número de diputados que conformarán este máximo órgano del 

Poder Popular. 

 26/01/2013 Código rojo en el norte de México 

Torreón y su vecina Gómez Palacio, a la que está unida por varios 

puentes sobre el lecho seco del río Nazas, conforman desde su 

fundación hace poco más de un siglo un gran centro de distribución 

hacia la frontera con Tejas (Estados Unidos). 

 12/01/2013 Venezolanos de a, b y c 

La gente en Caracas está dividida en las primeras tres letras del 

abecedario, a, b y c y dependiendo de la letra, que define su estrato 

socioeconómico, vive en una de las cuatro municipalidades que 

conforman la capital venezolana: El Libertador (y vuelve y juega 

Simón Bolívar), Chacao, Baruta y El Hatillo. 

 04/02/2013 Cuba vota un Parlamento sin oposición 

Votaban entre 612 candidatos a la Asamblea Nacional para idéntico 

número de diputados que conformarán este máximo órgano del 

Poder Popular. 

 26/01/2013 Código rojo en el norte de México 

Torreón y su vecina Gómez Palacio, a la que está unida por varios 

puentes sobre el lecho seco del río Nazas, conforman desde su 

fundación hace poco más de un siglo un gran centro de distribución 

hacia la frontera con Tejas (Estados Unidos). 

 12/01/2013 Venezolanos de a, b y c 

http://elpais.com/internacional/2013/04/05/actualidad/1365191084_203321.html
http://elpais.com/internacional/2013/04/05/actualidad/1365191084_203321.html
http://elpais.com/internacional/2013/02/04/actualidad/1359998605_409290.html
http://elpais.com/internacional/2013/02/04/actualidad/1359998605_409290.html
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La gente en Caracas está dividida en las primeras tres letras del 

abecedario, a, b y c y dependiendo de la letra, que define su estrato 

socioeconómico, vive en una de las cuatro municipalidades que 

conforman la capital venezolana: El Libertador (y vuelve y juega 

Simón Bolívar), Chacao, Baruta y El Hatillo. 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo       Conformar 

N.  Fecha Titulares  

 15/02/2013 Trajes a medida del inversor 

Puede y debe exigir que el asesor le explique claramente, con un 

lenguaje financiero comprensible y poco complicado, qué activos 

conforman sus propuestas. 

 14/01/2013 La SEPI renueva su web para hacerla "más útil" a la sociedad 

y las empresas 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, "holding" 

empresarial, conformado por un total de 18 empresas públicas de 

forma directa y mayoritaria, ha lanzado hoy una versión renovada 

de su página web www.sepi.es con nuevas secciones y funciones 

para hacerla "más útil" a la sociedad. 

 07/01/2013 Los inspectores acusan al Banco de España de alterar sus 

conclusiones 

“Todo ello ha conformado una organización en el Banco de 

España en la que se ha debilitado la autonomía funcional y/o la 

técnica de los inspectores, que perjudica el desarrollo efectivo de su 

tarea supervisora”. 

 
  

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/05/actualidad/1357421127_640744.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/05/actualidad/1357421127_640744.html
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1.El País- Opinión 

        Verbo       Conformar 

N.  Fecha Titulares  

 10/04/2013 Ascenso y declive de las clases medias 

En efecto, los profesionales urbanos no solo conforman una clase 

social (en el sentido de Marx) sino además un grupo de estatus (en 

el sentido de Weber), dotado de identidad propia y respetabilidad 

social. 

De un lado están los profesionales públicos al servicio de las 

burocracias estatales (médicos, docentes, magistrados, funcionarios, 

ingenieros y técnicos del Estado) centrados en valores corporativos 

de defensa del interés general, que conforman el sector 

predominante de la clase media en los países europeos de tradición 

absolutista, jacobina o autoritaria como Alemania, Francia e Italia. 

 11/01/2013 Empecemos por la claridad 

La colisión anunciada por Artur Mas entre los barcos de la 

legitimidad de la mayoría parlamentaria catalana conformada por 

CiU y ERC y la legalidad constitucional va a producirse 

inevitablemente. 

 02/01/2013 La desmemoria 

Los emigrantes españoles, desde el primer conquistador hasta el 

último gachupín, primero a la fuerza y luego en sociedad con los 

habitantes de aquellas tierras, fueron conformando ese territorio 

enorme, rico y fecundo que es Latinoamérica... 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo      Desescalar   

N.  Fecha Titulares  

 30/03/2013 Alternativas a perder un ojo 

...cómo desescalar las situaciones de conflicto y cómo proteger de 
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forma adecuada los derechos... 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo       Desmentir  

N.  Fecha Titulares  

1 19/05/2013 “Blasco era el ideólogo del saqueo de fondos de cooperación” 

…hasta que una juez ordenó detener a decenas de personas tras lo 

investigado por la Anticorrupción, sostuvo su denuncia frente al 

desmentido permanente de Blasco y del PP valenciano. 

 15/05/2013 Cristina Cifuentes: “No quiero ser la sucesora de Ana Botella” 

Sigue el desmentido y la negación de que esté abierta la carrera 

sucesoria en el seno del PP madrileño ante los malos resultados que 

pronostican los sondeos para las elecciones autonómicas y locales... 

 14/05/2013 La Junta hará público los bancos que hurten datos sobre pisos 

vacíos 

…cuando todavía continúa la polémica sobre el supuesto rechazo 

de la UE a la norma andaluza, desmentido por la Comisión 

Europea. 

 22/04/2013 El Gobierno no actuará contra Corinna zu S.-Wittgenstein 

aunque dice que mintió 

“Interponer acciones judiciales supone utilizar los medios jurídicos 

del Estado, algo que el Gobierno solo hace en favor del interés 

general y, en ningún caso, para realizar desmentidos”. 

 26/02/2013 IU emplaza a la Casa del Rey a querellarse contra la princesa 

Corinna  

…ha avisado de que no basta con desmentidos de los Gobiernos 

del PP... 

 19/02/2013 Los temas del debate 

Esa pérdida de confianza en el presidente ha hecho que cuando ha 

querido convertir en una cuestión de fe su desmentido del caso 

Bárcenas haya fracasado, dañado también por la confusión en la 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/madrid/1368433770_894088.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/madrid/1368433770_894088.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/01/actualidad/1367434896_034563.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/14/actualidad/1368558470_120159.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/andalucia/1368460846_242278.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/andalucia/1368460846_242278.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/andalucia/1368460846_242278.html
http://politica.elpais.com/tag/caso_barcenas/a/
http://politica.elpais.com/tag/caso_barcenas/a/
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versión oficial del PP... 

 18/02/2013 Rajoy se aferra a la reducción del déficit 

Esa pérdida de confianza en el presidente ha hecho que cuando ha 

querido convertir en una cuestión de fe su desmentido del caso 

Bárcenas... 

 16/02/2013 Rajoy protege a los cuestionados 

Sepúlveda y paga un precio muy alto por el enredo en el que se 

meten en el PP cada día con desmentidos y rectificaciones. 

 13/02/2013 Zaragoza confirma que Método 3 trabajó para el PSC pero 

niega el espionaje  

El reconocimiento de Zaragoza que el grupo empresarial Método 3 

trabajó para el PSC contrasta con el desmentido que una hora antes 

había realizado el primer secretario del partido... 

 12/02/2013 El delegado de la Xunta en Ourense pone su cargo a disposición 

de Feijóo 

El bufete del defensor de Baltar, Atrio Abad Abogados, remitió 

ayer a este diario un desmentido sobre las alusiones al chófer del 

letrado, Gerardo Caneiro Pérez y a su mujer, Pilar Basalo Álvarez, 

publicadas el pasado 8 de febrero. 

 31/01/2013 Rajoy debate con los suyos si enseña todas sus declaraciones de 

la renta 

Los aludidos en los papeles de Bárcenas, salvo Pío García 

Escudero, que descolocó el discurso oficial, mantienen su rotundo 

desmentido en público y en privado. 

 31/01/2013 Los papeles de Bárcenas dan la vuelta al mundo 

En la web de la BBC se recoge el desmentido del Partido Popular 

en el titular de su información sobre la exclusiva de EL PAÍS. 

El Mercurio de Chile publica en su web el desmentido del PP a las 

informaciones de EL PAÍS, cuyo contenido aparece resumido a lo 

largo de la información. 

En el diario portugués Público se publica una información con una 

gran fotografía de Mariano Rajoy y se destaca tanto la importancia 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/31/actualidad/1359634766_210374.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/31/actualidad/1359634766_210374.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21274722
http://www.emol.com/noticias/internacional/2013/01/31/581869/partido-popular-espanol-afirma-que-todos-sus-pagos-son-legales.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/partido-popular-nega-contas-secretas-e-complementos-salariais-dos-seus-lideres-1582783
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de la información de EL PAÍS como el desmentido que el PP hace 

de tener cuentas secretas. 

 25/01/2013 Rajoy manda aparcar el ‘caso Bárcenas’ hasta que acabe la 

investigación del PP 

Fue preguntado por este asunto hasta en tres ocasiones y no hizo 

ningún desmentido. Incluso llegó a decir que, por no entrar, ni 

siquiera iba a entrar a desmentidos. 

 18/01/2013 La amnistía fiscal de Bárcenas 

Este letrado arremetió contra el Ministerio de Hacienda por sus 

desmentidos sobre la regularización de los fondos de su cliente en 

cuentas en Suiza... 

 

 

1.El País-Internacional 

        Verbo       Desmentir  

N.  Fecha Titulares  

 11/04/2013 La izquierda italiana queda de nuevo a merced de Berlusconi 

Para cuando el desmentido llegó por parte del PD – “Bersani no es 

candidato a la presidencia de la República” –, ya el lío estaba 

montado. 

 06/04/2013 La corrupción toca techo en Francia 

 “…Igual que es malsano creer por principio en el desmentido de 

un ministro”. 

 21/03/2013 El jesuita secuestrado en la dictadura de Videla dice que el 

Papa no lo denunció 

A la declaración de Jalics siguió un categórico desmentido del 

Vaticano sobre cualquier colaboración del actual papa con la 

dictadura militar argentina (1976-1983). 

 07/03/2013 El Vaticano intenta frenar las presiones y filtraciones en 

vísperas de la elección 

Un desmentido contradictorio, buena prueba de la tensión creciente 

en el cuartel general de la Iglesia, en un día en el que el fantasma 

http://ep00.epimg.net/descargables/2013/01/17/828791b9d3e4fc867a094de05d67ba52.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/01/17/828791b9d3e4fc867a094de05d67ba52.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/01/17/828791b9d3e4fc867a094de05d67ba52.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/14/actualidad/1363224768_851250.html
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del Vatileaks reapareció. 

 25/02/2013 Una señal clara a la clase política 

Berlusconi, que se juega su última carta de sacamuelas de feria, 

desmentido por el gobierno suizo... 

 15/02/2013 Chipre elige un nuevo presidente en plena polémica por el 

rescate europeo  

El rescate chipriota, que lleva arrastrándose desde junio, se ha 

convertido en una carrera de afirmaciones y desmentidos, 

incluyendo un estrambótico episodio en el que el presidente 

anunció el acuerdo... 

 08/01/2013 La Fiscalía investiga si el ministro francés de Hacienda tuvo 

una cuenta en Suiza 

…“los desmentidos” de Cahuzac, es preciso verificar sin dilación 

“la realidad y el contenido de la grabación”. 

 

 

1.El País- Deporte 

        Verbo      Desmentir 

N.  Fecha Titulares  

 24/02/2013 Clásicos con muchas dudas 

El fútbol es a menudo una secuencia de desmentidos, de verdades a 

medias, de intrigas. 

 06/02/2013 Armstrong, investigado por obstrucción a la justicia, falso 

testimonio e intimidación 

Los investigadores, de acuerdo con ABC, no están interesados en el 

uso de sustancias dopantes durante su carrera deportiva, reconocido 

tras una década de desmentidos por Armstrong en el programa de 

televisión de Oprah Winfrey... 

 24/01/2013 La crisis moviliza a Florentino 

Según fuentes del club, ayer el presidente se precipitó con el 

desmentido para que los futbolistas no sospecharan de él. 

 17/01/2013 Un cruyffista en casa de Beckenbauer 

http://deportes.elpais.com/deportes/2013/01/18/actualidad/1358483621_820903.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/01/18/actualidad/1358483621_820903.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/01/18/actualidad/1358483621_820903.html
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…y del desmentido previo a un periodista alemán en la ceremonia 

del Balón de Oro —igualmente reprobable—, ha sido la más fácil y 

cómoda que podía... 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo      Desmentir  

N.  Fecha Titulares  

 05/04/2013 Pescanova solicita el concurso voluntario de acreedores  

Tras el anterior consejo extraordinario se produjo un intercambio de 

desmentidos, por medio de comunicaciones de hechos relevantes a 

la CNMV, entre la compañía. 

 28/03/2013 El fracaso institucional europeo 

…este presidente holandés del Eurogrupo haya tenido que emitir al 

menos dos desmentidos porque sus declaraciones han sembrado el 

pánico en los mercados. 

 21/03/2013 Chipre esboza un ‘plan B’ que no tasa a los depósitos de menos 

de 100 000 euros 

Las restricciones a la retirada de dinero del Banco Popular de 

Chipre, que opera en la isla bajo la marca Laiki Bank, llega después 

de que se especulara con que iba a cerrar, rumores desmentidos por 

el Banco Central del país. 

 15/03/2013 Dos consejeros desvelan que el presidente de Pescanova mintió 

a la CNMV 

Dos horas después, sin embargo, el secretario del consejo de la 

multinacional trataba de salir al paso ante el desmentido, y 

señalaba que, cuando dijeron que había un acuerdo unánime, se 

referían al alcanzado el pasado 27 de marzo. 

 

  

http://elpais.com/economia/2013/03/21/agencias/1363864837_235623.html
http://elpais.com/economia/2013/03/21/agencias/1363864837_235623.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/21/actualidad/1363889819_173283.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/21/actualidad/1363889819_173283.html
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1.El País- Opinión 

        Verbo      Desmentir  

N.  Fecha Titulares  

 13/03/2013 Cada pueblo tiene el gobierno que se merece 

El 80 % de los españoles, entre ellos el 60 % de los votantes del PP, 

no se creen los desmentidos del Gobierno... 

 12/02/2013 Prisioneros de la palabra 

El presidente Nixon decretó una especie de apagón informativo 

para los dos principales diarios del país (The Washington Post y 

The New York Times) y decidió privilegiar con declaraciones y 

entrevistas a periódicos afines a él, que solían titular sus primeras 

páginas con los desmentidos de la Casa Blanca... 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo       Dententar   

N.  Fecha Titulares  

 12/04/2013 Miguel Sanz: “Nunca jamás me he lucrado” con las dietas 

Yolanda Barcina, y contra el partido de ambos, Unión del Pueblo 

Navarro (UPN), que ha detentado el gobierno foral desde 1996. 

 12/04/2013 La rebelión de Alicia 

…el PPC será el españolismo efectivo, el que –pues detenta el 

poder central– conseguirá cosas tangibles. 

 26/03/2013 Oriol Pujol en el dique seco 

…el que gobierna casi todas las instituciones del país y detenta la 

más numerosa representación catalana en las Cortes. 

 30/01/2013 El juez acusa al duque de enriquecerse 

El juez Castro ataca a esos políticos “interlocutores, detentadores 

de relevantes cargos públicos... 

 15/01/2013 ‘Eppur si muove?’ 

Ahora resulta que para Juncker, que ha detentado el cargo durante 

http://elpais.com/ccaa/2013/01/15/catalunya/1358279607_552304.html
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ocho años, “ni los países del norte son tan virtuosos como parece, ni 

los del sur son menos que los del norte”. 

 09/01/2013 2013, Alemania, España, Cataluña 

Nada sería mejor para la economía alemana que un relanzamiento 

del crecimiento de los países del sur de Europa y una recuperación 

de la confianza en su deuda global, en buena parte detentada por 

bancos germanos. 

 

 

1.El País-Internacional 

        Verbo       Detentar   

N.  Fecha Titulares  

 15/04/2013 Nicolás Maduro: “Hugo Chávez sigue bendiciendo a su pueblo” 

El sucesor de Chávez, que desde la muerte del comandante había 

detentado el cargo de presidente transitorio, ha dicho que ha 

hablado por teléfono con el candidato opositor, Henrique Capriles. 

 09/04/2013 Centenares de líderes latinoamericanos exigen elecciones 

limpias en Venezuela… 

las urnas en un proceso signado por el antecedente histórico de una 

balanza de garantías inclinada permanentemente a favor de quienes 

hoy detentan el poder... 

 08/04/2013 La revolución thatcherista 

Una faceta de esa liza acabó con su propio liderazgo cuando la 

primera ministra detentaba el tercer mandato al frente del 

Gobierno. 

 14/01/2013 Los que se van 

El auge del nacional-populismo conservador y esencialista que 

recorre Europa Central y Oriental será difícil de frenar si los que 

detentan valores progresistas... 
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1.El País- Economía 

        Verbo      Detentar   

N.  Fecha Titulares  

 28/05/2013 El PNV propone disminuir el margen de déficit estatal y 

ampliar el autonómico 

A su juicio, el asunto del reparto del déficit está "desenfocado", 

porque las competencias que "más afectan a los ciudadanos en el 

día a día en el ámbito económico y social son las que detentan las 

comunidades autónomas", ha insistido. 

 20/04/2013 Argentina critica a los fondos de inversión por rechazar la 

reapertura del canje 

Los fondos que detentan parte de la deuda no reestructurada 

presentaron hoy un documento al Tribunal de Apelaciones del 

Segundo Circuito de los tribunales federales de Estados Unidos… 

 10/04/2013 Korean Airlines compra el 44 por ciento de la aerolínea checa 

CSA por 2,7 millones 

El Estado checo detenta la 95,6 % del capital de CSA a través del 

"holding" Ceske Aeroholding. 

 13/03/2013 Cuidado con la arbitrariedad 

Entre tanto, convendría federalizar el Consejo de Política Fiscal y 

Financiera. O sea, diluir la mayoría casi automática que el Gobierno 

detenta en el mismo. 

 

 

1.El País- Opinión 

        Verbo      Detentar   

N.  Fecha Titulares  

 30/03/2013 La enfermedad del clientelismo 

…el acceso a determinados recursos es controlado por una serie de 

patrones, cuya condición viene determinada por tratarse de 

políticos, detentadores de poder económico o ambas cosas a la 

vez… 
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1.El País- Nacional 

        Verbo       Dimitir    

N.  Fecha Titulares  

 06/05/2013 Fallece la política del PP Mercedes de la Merced 

Entre 1984 y 1990 trabajó en distintas jefaturas de diversas 

consejerías de la Junta de Castilla y León, tras lo cual fue 

reclamada por José María Aznar, que había dimitido en la 

Presidencia de la Junta para concurrir como candidato popular a la 

jefatura del Gobierno en las generales de octubre de 1989.  

 22/04/2013 Beiras achaca a una “operación insidiosa” el cambio de 

dirección en la Academia  

El portavoz de Alternativa Galega de Esquerda y líder de Anova, 

Xosé Manuel Beiras, defendió ayer la figura del dimitido 

presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luis Méndez 

Ferrín… 

 10/03/2013 “Ferraz sabía lo que iba a ocurrir en la votación de la moción 

de censura” 

… Entonces se convocaría un pleno para que entrara un nuevo edil 

[el sustituto del dimitido Ismael Álvarez].  

 26/02/2013 El Consell se opone a convocar un nuevo concurso de la TDT 

…el nombramiento de Alejandro Reig como director general de 

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en sustitución del dimitido 

José López Jaraba y con Rosa Vidal elegida por las Cortes... 

 29/01/2013 La Oficina Antifraude ve delito en las adjudicaciones que 

beneficiaron a Bagó 

Ramon Bagó presentó un escrito en la Oficina Antifraude a finales 

del año pasado en el que alega que a partir del verano de 2012 

empezó a dimitir del cargo de vicepresidente (Dimitir es puntual, 

incompatible con empezar). 
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1.El País-Internacional 

        Verbo       Dimitir    

N.  Fecha Titulares  

 09/03/2013 “La comunidad internacional tiene una responsabilidad moral 

con Irak” 

…el recién dimitido ministro de Hacienda Rafi al Essawi,… 

 04/03/2013 La dimisión  

Para los creyentes del primer grupo el que el Papa haya dimitido, 

asediado por una corrupción... 

 04/03/2013 Brasil busca ganar peso en la Iglesia 

...es la posibilidad de elegir un nuevo papa que al poco tiempo 

acabe teniendo que dimitir. 

 21/02/2013 Las protestas tumban al Gobierno búlgaro 

El dimitido primer ministro búlgaro, el conservador Boiko Borisov, 

este martes en Sofía.  

 13/02/2013 La abdicación de un monarca absoluto 

A ambos pontífices les costó autorizar a Peter Hans Kolvenbach, 

padre general de la Compañía de Jesús, cargo al que se conoce 

coloquialmente como papa negro, a dimitir por motivos de salud. 

 12/02/2013 Las claves de la renuncia del Papa 

De los 265 papas que ha tenido la Iglesia católica en su historia, 

solo han dimitido cuatro antes de Benedicto XVI. 

 11/02/2013 Benedicto XVI será el cuarto Papa que renuncia a su 

Pontíficado 

Benedicto XVI ya explicó en 'Luz del mundo' en 2010 que un Papa 

puede dimitir 'en un momento de serenidad, no en el momento del 

peligro'. 

 11/02/2013 ¿Dimitir como Dios Manda? 

Se temía que no lo hiciera Benedicto, pero dio el paso. Ni Pablo VI, 

ni Juan Pablo II permitieron dimitir al Papa negro.  

 11/02/2013 ¿El final de una etapa? Una dimisión inesperada 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/11/actualidad/1360583264_069161.html
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Dimitir de un cargo tan importante como el de Papa de la Iglesia 

católica... 

 11/02/2013 “Para Pascua tendremos un nuevo Papa” 

A los pocos días de dimitir Benedicto XVI, se va a celebrar un 

nuevo cónclave. 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo      Dimitir   

N.  Fecha Titulares  

 09/02/2013 El Gobierno defiende sus nombramientos en altos cargos de 

Paradores 

Teresa Cervera, hermana del dimitido diputado del PP Santiago 

Cervera; María José Sepúlveda como responsable del Área 

Operativa y Comercial y Ramón Ongil, hermano de la senadora 

Gador Ongil, como contratado. 

 

 

1.El País- Opinión 

        Verbo      Dimitir    

N.  Fecha Titulares  

 05/03/2013 Cómo se elige el Papa  

Antes de dimitir, el papa Benedicto XVI restableció el 

requerimiento, que Juan Pablo II había modificado... 

 28/02/2013 ¿Una ‘primavera vaticana’? 

Ahora que ha dimitido el papa Benedicto XVI, ¿será posible que 

ocurra algo similar en la Iglesia católica, una primavera vaticana? 

 19/02/2013 Cautivos del bipartidismo 

Y ahora recordemos a Guttenberg y Schavan, dimitidos a la 

fuerza… 

 

  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/11/actualidad/1360583101_786489.html
http://elpais.com/elpais/2013/03/05/opinion/1362498814_471066.html
http://elpais.com/elpais/2013/02/28/opinion/1362064582_603648.html
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1.El País- Nacional 

        Verbo      Elegir     

N.  Fecha Titulares  

 27/04/013 Álvarez reelegido secretario general de UGT Catalunya con el 

81,94% de votos 

El presidente del comité de empresa de Seat Matías Carnero ha 

sido elegido como secretario general adjunto... 

 12/03/2013 Nueva batalla del Grupo Mixto y el PP en la comisión de 

secretos oficiales 

...Alfred Bosch, fuera elegido como representante del Grupo Mixto 

en esa comisión. 

 08/03/2013 Nueva batalla del Grupo Mixto y el PP en la comisión de 

secretos oficiales 

...Alfred Bosch, fuera elegido como representante del Grupo Mixto 

en esa comisión. 

 26/01/2013 Las Nuevas Generaciones del PP vasco piden “fumigar” a los 

políticos corruptos 

Ugaitz Crespo ha sido elegido como el nuevo presidente de las 

juventudes el PP de Álava... 

Las juventudes han celebrado en Vitoria su XIII Congreso, del que 

ha salido elegido como nuevo presidente de la organización... 

 23/01/2013 Javier López dice adiós reivindicando la política 

Si el programa se cumple, Cedrún saldrá elegido como candidato 

de consenso sin rival. 

 

 

1.El País- Internacional 

        Verbo      elegir     

N.  Fecha Titulares  

 13/05/2013 China apuntala sus negocios en América Latina 

El intercambio entre China y Argentina y Venezuela también ha 

http://elpais.com/ccaa/2013/01/23/madrid/1358980258_869098.html
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tenido sus desencuentros, y de allí que hayan sido elegidos como 

los primeros destinos del vicepresidente. 

 26/03/2013 La oposición siria releva al régimen de El Asad ante la Liga 

Árabe  

La decisión de Al Khatib coincidió con el rechazo del Ejército 

Libre de Siria a reconocer a Hitto, elegido la semana pasada en 

Estambul como “primer ministro provisional”... 

 04/02/2013 Cuba vota un Parlamento sin oposición 

El listado final de candidatos se conforma con un 50% de entre 

quienes fueron elegidos como delegados de circunscripción... 

 20/01/2013 La mala relación entre Obama y Netanyahu pone trabas a la 

paz 

Obama haya elegido como jefe del Pentágono... 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo      Elegir      

N.  Fecha Titulares  

 29/01//2013 Obama elegirá a su jefe de gabinete como sustituto de Geithner 

al frente del Tesoro 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo       Finalizar     

N.  Fecha Titulares  

 28/05/2013 El TSJA admite un recurso contra las oposiciones a profesor 

El plazo para presentar la solicitud y documentación finalizó el 

pasado 25 de abril y la Junta mantiene como fecha  oficial de 

comienzo del proceso el domingo 23 de junio. 

 28/04/2013 El bloqueo de convenios amenaza las condiciones de 650 000 

trabajadores 

El quid de la cuestión es que hasta ahora, cuando finalizaba el 

http://elpais.com/internacional/2013/03/26/actualidad/1364289328_671884.html
http://elpais.com/internacional/2013/03/26/actualidad/1364289328_671884.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/19/actualidad/1363652599_895409.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/19/actualidad/1363652599_895409.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/26/andalucia/1364326359_589662.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/26/andalucia/1364326359_589662.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/26/andalucia/1364326359_589662.html
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plazo de vigencia de un convenio se prorrogaba de forma 

automática... 

 24/04/2013 Álvarez confirma que volverá a presentarse para liderar la 

UGT 

...el Congreso de la organización que ha arrancado hoy y finalizará 

el viernes. 

 23/04/2013 La fiscalía anuncia que recurre la sentencia del caso Pantoja en 

el Supremo 

…simplemente dar aviso de que recurrirá, para lo que hoy 

finalizaba el plazo. 

 17/04/2013 Urkullu hablaría de futuros ingresos si se evita devolver las 

Cuentas 

...con reuniones del lehendakari con EH Bildu y UPyD a dos días 

de que finalice el plazo de presentación de enmiendas al proyecto 

de presupuestos. 

 12/04/2013 Jaume Casals será el nuevo rector de la Universitat Pompeu 

Fabra 

El 8 de abril finalizó el plazo de presentación de candidaturas 

después de que la Junta Electoral las validara. 

 09/04/2013 Expectación por la presencia de los ‘grandes’ 

…hasta la mañana del miércoles el plazo hábil para acogerse a esta 

oferta del abono conjunto y que finalizará a las 13.30 horas... 

 07/04/2013 Miles de coruñeses piden a Feijóo que presione y salve Santa 

Bárbara 

El viernes de esta semana finaliza el plazo de los trabajadores para 

acogerse a bajas voluntarias pero, según ha asegurado Teixido a 

Europa Press... 

 25/03/2013 Afectados por las preferentes suspenden el pleno de Sanxenxo y 

O Grove 

...con la Diputación de Pontevedra, dado que finalizaba el plazo 

para que el ayuntamiento pudiese adherirse... 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/catalunya/1366201716_433507.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/catalunya/1366201716_433507.html
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 25/03/2013 Castedo paga a Ortiz 5,2 millones por dos meses de limpieza y 

recogida de basuras 

Ahora está abierto el plazo de presentación de alegaciones que 

finaliza el próximo 9 de abril. 

 21/03/2013 Los trabajadores de Ercros en Flix rechazan pactar el ERE 

...este viernes finaliza el plazo de negociación entre los 

representantes de los trabajadores... 

 07/03/2013 Carlos Fabra tiene la “certeza moral” de que habrá aval para el 

aeropuerto 

...compra del aeropuerto de Castellón presentará la garantía 

bancaria dentro o fuera del plazo establecido, que finalizaría el 

próximo domingo o lunes... 

 27/02/2013 Las mil trampas de ‘El Bigotes’ y la Generalitat 

...añade el Síndic, les indicó igualmente “que en septiembre de 

2005, a pesar de haber finalizado el plazo de ejecución ocho meses 

antes... 

 18/02/2013 El Gobierno regional incentivará los contratos a jóvenes y 

mayores de 45 años 

...el plazo para solicitarlas finaliza el 31 de diciembre de 2013... 

 08/02/2013 Urdangarin se queda sin calle en Palma 

Así se ejecutará la fianza civil que ambos no afrontaron, 

solidariamente, en el plazo que marcó y que finalizó este jueves. 

 07/02/2013 Carlos Fabra defiende la oferta de compra del aeropuerto de 

Castellón 

El plazo para tomar una decisión sobre la venta de la instalación 

finaliza este mes. 

 06/02/2013 El magistrado embargará el palacete de Urdangarin y el chalé 

de su exsocio 

El plazo finalizaba a medianoche y, a partir de ahora, el juez podrá 

embargar sus propiedades. 

 01/02/2013 Adelante con el soterramiento de la estación de autobuses del 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/valencia/1360178238_920243.html
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Termibus 

...para presentar un plan real de soterramiento antes de 2014, fecha 

en la que finaliza el plazo máximo de prórroga del actual contrato 

de gestión. 

 15/01/2013 Cataluña lleva al Constitucional el decreto Wert aprobado en 

abril 

...ha apurado hasta el último momento para presentar el recurso al 

Constitucional (el plazo finalizaba el próximo lunes). 

 12/01/2013º

º 

El arte que se respira en la calle 

El plazo para enviar las ideas finaliza el próximo 30 de enero. 

 05/01/2013 Apoyo ciudadano a Iñaki Azkuna en la elección a mejor alcalde 

del mundo 

El plazo para presentar las nominaciones finalizó el pasado 17 de 

mayo de 2012... 

 

 

1.El País- Economía 

        Verbo      Finalizar   

N.  Fecha Titulares  

 17/05/2013 Taiwán realiza maniobras navales cerca de Filipinas mientras 

crece la tensión 

Finalizado el plazo, Taiwán consideró que la respuesta filipina era 

insuficiente y lanzó el miércoles una primera oleada de sanciones... 

 11/05/2013 General Dynamics amplía el plazo para buscar una alternativa 

a la fábrica de armas de A Coruña 

Los más de cincuenta que iban a ser despedidos seguirán trabajando 

al menos hasta que finalice el nuevo plazo arbitrado por General 

Dynamics para buscar una alternativa al cierre. 

 23/04/2013 Pescanova remitió hoy la información adicional requerida por 

el juzgado 

Pescanova no ha agotado, pues, el plazo máximo de cinco días, que 

finalizaba mañana, más uno extra de gracia... 

http://www.urbanartfoundation.es/formulario_inscripcion_UAF.pdf
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 23/04/2013 FACUA pide que la fianza de 8 millones de euros de Orizonia se 

destine a los usuarios 

El plazo para personarse en el concurso de acreedores finaliza el 13 

de mayo... 

 19/04/2013 Manos Limpias denuncia al presidente de Pescanova 

La compañía que preside Manuel Fernández de Sousa entregó en la 

noche del lunes, horas antes de que finalizara el plazo dado... 

 13/04/2013 Méndez encabeza la única candidatura para dirigir UGT los 

próximos 4 años 

Esta mañana ha finalizado el plazo ampliado decidido ayer para la 

presentación de candidaturas, ya que la Comisión de Estatutos no 

pudo finalizar sus trabajos anoche. 

 09/04/2013 Portugal congela el gasto público e impone una autorización a 

los pagos 

...en un plazo tan perentorio que finaliza hoy mismo. 

 07/03/2013 El mediador de Iberia presentará el lunes su propuesta 

definitiva 

...la semana que viene (14 de marzo) finaliza el plazo de un mes 

que da la ley para la negociación del ERE, que se presentó el 

pasado 12 de febrero. 

 27/02/2013 El Sabadell decide mañana si presenta una oferta no vinculante 

por CatalunyaBanc 

Mañana finaliza el plazo para que las seis entidades interesadas 

inicialmente en la subasta de CatalunyaBanc (el Sabadell, BBVA, 

Santander... 

 22/02/2013 Unos 2.300 empleados de Bankia piden acogerse a las bajas 

voluntarias del ERE 

El próximo martes 26 de febrero finaliza el plazo para que los 

trabajadores de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri 

decidan si acogerse de forma voluntaria al ERE. 

 19/02/2013 La inmobiliaria Reyal Urbis presenta el segundo mayor 

concurso de la historia 
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Pero el plazo finalizaba el 23 de febrero y, ante la evidencia de que 

el acuerdo no era posible, ha tirado la toalla. 

 06/02/2013 Bankia y sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre el ERE para 

4 500 empleados 

El principio de acuerdo en Bankia se produce dos días antes de que 

finalizara el plazo legal para negociar el citado ERE y las dos 

partes se reunirán el próximo viernes para llegar a un pacto 

definitivo. 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo      Hubieron  

N.  Fecha Titulares  

 26/05/2013 Pilares en la cuna de Miguel Hernández 

Porque si resulta increíble y triste comprobar que el pueblo de 

Miguel Hernández no haya tenido hasta ahora una biblioteca 

municipal, cabe recordar que ya hubieron dificultades para 

construir, hace poco más de veinte años y con dinero del Estado, la 

Biblioteca Pública Fernando de Loazes, la única existente hasta 

hace unos días. 

 05/02/2013 Gay de Montellà salva el acto de unidad empresarial tras 

limitarlo a Fomento 

Tras tres reuniones consecutivas, Gay de Montellà salió airoso del 

embrollo. En la junta directiva hubieron numerosas intervenciones 

en la línea de mantener la cita. 

 

 

1.El País- Nacional 

        Verbo      Inflingir  

N.  Fecha Titulares  

 18/01/013 Prácticas para el exterminio 

…asegurando su poder por medio de la inyección de miedo al paro, 
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al vacío, inflingido en el ya exangüe cuerpo social para lograr, 

finalmente, el agotamiento de la ciudadanía... 

 

 

1.El País- Internacional 

        Verbo      Inflingir 

N.  Fecha Titulares  

 19/04/2013 Los riesgos políticos del atentado 

Es, merecidamente, motivo de confusión y sorpresa el daño enorme 

que dos bombas caseras fabricadas con ollas a presión pueden 

acabar inflingiendo al estado más... 

 

 

1.El País- Opinión 

        Verbo       Inflingir 

N.  Fecha Titulares  

 08/03/2013 Saludos desde el sótano 100 

…que el paro seguirá siendo enorme y que no será posible 

recuperar el daño inflingido a la sanidad o a la educación.  
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        Verbo      Interceptar   
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 24/05/2013 Detenido en Girona un narco albanés acusado de homicidio en 

su país 

En las primeras indagaciones, los agentes interceptaron en el mes 

de abril del pasado año a un camionero de nacionalidad albanesa en 

La Jonquera (Girona). 

 21/05/2013 Prisión provisional para un padre y un hijo implicados en un 

tiroteo 

Los dos hombres fueron interceptados una hora después por 

patrullas de la Guardia Urbana de Tarragona... 
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 17/05/2013 El barco que hundió a su capitán 

Guinea Bissau, Sierra Leona y Liberia fueron interceptados y 

escoltados a Monrovia. 

 17/05/2013 Dos detenidos con 30 kilos de hachís que viajaban con una niña 

de dos años 

los detenidos tuvieron un accidente de coche en la urbanización La 

Llosa de la ciudad, por lo que continuaron corriendo a pie hasta que 

los interceptaron en la confluencia de la calle Berthe Morisot... 

 08/05/2013 Detenida en Silleda la pareja fugada por robos en O Salnés 

Los sospechosos fueron interceptados tras irse sin pagar de una 

gasolinera del municipio de A Estrada. 

 05/05/2013 La desesperación no entiende de crisis 

En el primer trimestre de 2013 sus agentes en la provincia de Cádiz 

han interceptado a 223 inmigrantes a bordo de pequeñas 

embarcaciones. 

 29/04/2013 Detenidos 11 empresarios por defraudar 1,2 millones del fluido 

eléctrico 

Los detenidos, interceptados en las poblaciones alicantinas de 

Albatera, Redován, Orihuela, Hurchillo y Jacarilla, son 13 hombres 

y una mujer de nacionalidad española... 

 26/04/2013 Ocho años de cárcel para cuatro secuestradores que fingieron 

ser policías 

...cuando dos de los condenados le interceptaron haciéndose pasar 

por policías... 

 22/04/2013 España y Marruecos rescatan a 94 inmigrantes en 10 pateras en 

el Estrecho 

Por su parte, la Gendarmería de Marruecos ha rescatado a 62 

inmigrantes cuando han sido interceptados cerca de sus costas en 

seis pateras. 

 21/04/013 Seis guardias civiles heridos en Melilla en un enfrentamiento 

con inmigrantes 

...Cinco de ellos han sido interceptados y retenidos... 
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 19/04/2013 El pop de mil colores de David Fonseca 

David Fonseca acaba de darse un paseo por la Gran Vía madrileña y 

casi no recordaba una sensación tan reconfortante: nadie le ha 

interceptado para pedirle una fotografía o un autógrafo... 

 15/04/013 Un juez dicta la expulsión de un marroquí durante 10 años por 

un apuñalamiento 

Si Abdelkader H. fuera sorprendido en territorio nacional antes de 

finalizar la pena, tendría que cumplir la condena de cárcel; y si 

fuera interceptado en la frontera, sería expulsado "directamente" 

por la autoridad gubernamental... 

 09/04/2013 Otros siete rescatados cuando intentaban llegar a Tarifa en una 

barca hinchable 

Tras ser interceptados, los detenidos fueron trasladados a la 

Comisaría de Policía Nacional de Algeciras (Cádiz). 

 05/04/2013 Un paraíso sin minusválidos ni luz 

...uno de los hijos de Kim Jong-il fue interceptado yendo a 

Disneyland. 

 30/03/2013 Detenidas seis personas acusadas de atracar farmacias en la 

capital 

Los agentes interceptaron a cuatro de los seis detenidos en el 

poblado marginal de la Cañada Real, en Villa de Vallecas. 

 26/03/2013 La Policía Nacional intercepta 64 kilos de cocaína a seis viajeros 

España, fue interceptada una pareja de nacionalidad española, 

procedente de Lima (Perú), a quienes se les intervinieron 4.400 

gramos de cocaína. 

 24/03/2013 Agentes contra señoras con paraguas 

Estévez logró colarse por el extremo opuesto a la entrada principal 

a través de un agujero en la valla. Fue interceptado mucho antes de 

acercarse al auditorio donde departían los políticos. 

 21/03/2013 Un menor guineano tutelado por Melilla expulsado por segunda 

vez de España 

La Delegación del Gobierno en Melilla asegura que el pesquero 

http://internacional.elpais.com/internacional/2001/05/03/actualidad/988840803_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2001/05/03/actualidad/988840803_850215.html
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convertido en patera fue interceptado por la Guardia Civil en alta 

mar... 

 12/03/2013 Cuatro detenidos por el robo de dos toneladas de cable de cobre 

del AVE 

Los detenidos, de entre 21 y 29 años y nacionalidad rumana, son 

vecinos de Reus (Baix Camp), la Pobla de Mafumet (Tarragonès) y 

El Catllar (Tarragonès). La policía los interceptó a finales de la 

semana pasada durante el operativo de un control selectivo. 

 08/03/2013 Una directora de distrito de Málaga dimite por conducir ebria 

La directora del distrito malagueño de Puerto de la Torre y 

exconcejal del Ayuntamiento, Mercedes González (PP), ha dimitido 

tras haber sido interceptada en un control de alcoholemia... 

 07/03/2013 Un juez condena a Marcelo a una multa de 6000 euros por 

conducir sin puntos 

Agentes de la Guardia Civil le interceptaron cuando se saltó un 

ceda el paso... 

Una patrulla de la Guardia Civil le interceptó después de que se 

hubiera saltado un ceda el paso... 

 04/03/2013 Detenido por arrollar a su pareja y a una amiga con el coche y 

darse a la fuga 

A la vista de los hechos, los agentes interceptaron al presunto 

agresor este pasado domingo. Fue detenido por un supuesto delito 

de homicidio en grado de tentativa. 

 27/02/2013 La Defensora: el Gobierno incumplió la ley con los inmigrantes 

de Isla de Tierra 

"cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito sea entrar de 

manera irregular en España... 

 23/01/2013 Vuelve a crecer la inmigración clandestina 

Esa cifra incluye las personas que trataron de llegar a España y 

fueron interceptadas (6.992)... 

 21/01/2013 Desarticulada una red que reventaba cajeros automáticos 

utilizando explosivos 
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Debido a la gran movilidad, violencia y alarma social que estaba 

causando el grupo investigado, y con el fin de interceptar y detener 

a los autores... 

 18/01/2013 Detenido un compañero de ‘Alfon’ por tenencia de explosivos el 

14-N 

Los investigadores le han interceptado cuando circulaba en 

bicicleta por la zona norte de la capital. 

 12/01/2013 Los etarras fueron interceptados en Francia por ir en un coche 

robado 

Los dos supuestos etarras detenidos el pasado viernes en la región 

de Borgoña en Francia llevaban un revólver procedente del robo 

perpetrado en una armería de Vauvert, en octubre de 2006, así 

como documentación falsa de diversas nacionalidades. Ambos 

fueron interceptados por gendarmes en un control rutinario de 

carretera, según fuentes de la lucha antiterrorista española. 

 10/01/2013 Una conductora ebria circulaba con tres niños pequeños en el 

coche por Zaragoza 

La Policía Local de Zaragoza interceptó ayer sobre las cinco de la 

tarde a C. M. R. A., de 42 años de edad... 

 05/01/2013 Cinco detenidos por robar en 7 casas de Platja d’Aro y S’Agaró 

Los mossos pusieron en marcha un dispositivo para localizar a los 

huidos. Diversas patrullas lograron interceptar al chico que escapó 

con el coche. 

 03/01/2013 Condenados tres policías por robar droga a traficantes con 

datos de confidentes 

...una persona podía estar traficando con droga, y consiguió que se 

concertara una compra de cocaína, momento en el que aprovechó 

para realizar su intervención y apoderarse de droga que guardó en 

su motocicleta. En ese momento, fue interceptado por agentes de 

la Unidad de Asuntos Internos. 

 02/01/2013 Siete detenidos, tres de ellos menores, con 989 kilos de hachís en 

Algeciras 
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La Guardia Civil intercepta a los traficantes a una milla y media de 

Punta Carnero... 

 

 

1.El País- Internacional 

        Verbo      Interceptar   

N.  Fecha Titulares  

 23/05/2013 Los detenidos son británicos de origen nigeriano conocidos por 

la policía 

Varios medios británicos afirman ahora que los dos asesinos del 

soldado Rigby habían entrado en el radar del antiterrorismo y uno 

de ellos fue incluso interceptado cuando intentaba volar a Somalia 

para sumarse a las fuerzas de Al Shabab... 

 25/03/2013 La policía no halla restos químicos en la casa del fallecido 

Berezovsky 

la policía logró interceptar al supuesto asesino en un gran hotel de 

la ciudad. 

 15/03/2013 Yoani Sánchez aterriza en EE UU 

Al final, ya agotado el turno de preguntas hubo una diatriba por 

parte de una mujer interceptada por el director de los Premios 

Cobot... 

 16/01/2013 El exilio cubano ve con escepticismo la reforma migratoria de 

Castro 

Solo en 2012, un total de 1155 cubanos fueron interceptados por la 

guardia costera estadounidense cuando trataban de alcanzar en 

balsa y de forma ilegal las costas de Florida. 

 14/01/2013 Cuatro mujeres se desnudan en el Vaticano durante el 

‘Ángelus’ del Papa 

Inmediatamente fueron interceptadas por los carabineros (policía 

militarizada italiana), mientras una agente intentaba cubrir el 

cuerpo de una de las mujeres. 
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 21/05/2013 Hacienda subasta más de 500 diamantes y esmeraldas 

incautados 

Ambos se trasladan a Málaga, donde finalmente se les intercepta, 

comprobando que la persona procedente de Colombia portaba las 

esmeraldas que son objeto de subasta. 

 20/05/2013 Dos hombres roban un bingo, atropellan a un policía y son 

detenidos 40 kilómetros después 

Después de una persecución a pie y con la colaboración de la 

Policía Local de Torredembarra, los Mossos pudieron interceptar 

y finalmente detener a los dos hombres en un camino del 

municipio. 

 09/05/2013 El Gobierno boliviano denuncia que mineros "secuestraron" a 

tres policías 

los tres agentes vestían de civil y estaban en una jornada de 

descanso cuando fueron interceptados de forma "violenta" en el 

pueblo minero de Huanuni, en la andina de Oruro. 

 

 

1.El País- Opinión 

        Verbo      Legitimizar    

N.  Fecha Titulares  

 02/05/2013 El pacto y sus sombras 

Al Gobierno solo le interesa un acuerdo para legitimizar una 

política quemada.  

 

  

http://elpais.com/elpais/2013/05/02/opinion/1367515149_117234.html
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1.El País- Economía 

        Verbo      Señalizar     

N.  Fecha Titulares  

 22/05/2013 El organismo financiero vaticano localizó 6 transacciones 

sospechosas en 2012 

El organismo financiero vaticano localizó 6 transacciones 

sospechosas en 2012Bruelhart, experto en la lucha contra el 

blanqueo de capitales, destacó que en 2011 las actividades 

sospechosas señalizadas fueron una, lo que supone un 

reforzamiento del sistema de vigilancia... 

 

 

2.El Ideal- Internacional  

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 22/05/2013 Abatido un sospechoso vinculado con Tamerlan Tsarnaev 

Taramiv ha revelado al diario que Todashev estaba siendo 

investigado en relación con el atentado de Boston y que conocía al 

sospechoso Tamerlan Tsarnaev, que fue abatido por la Policía, 

porque ambos eran luchadores... 

 21/05/2013 Las fotos del entierro de Bin Laden seguirán ocultas 

...en mayo de 2011 en la que las fuerzas especiales estadounidenses 

abatieron a Bin Laden en la localidad paquistaní de Abbottabad.  

 09/05/2013 Entierran a Tamerlan Tsarnaev en un lugar secreto 

Ningún cementerio quería acoger al coautor de los atentados de 

Boston, abatido por la policía cuando trataba de huir... 

 27/04/2013 Monseñor Romero, «la voz de los sin voz», camino de los altares 

Ignacio Ellacuría, eran sacados de sus camas y abatidos a tiros por 

un pelotón militar. 

 23/04/2013 Tsarnaev admite su responsabilidad en los atentados 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130522/internacional/mata-sospechoso-vinculado-tsarnaev-201305221539.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130521/internacional/fotos-entierro-laden-podran-201305212115.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130509/internacional/entierran-tamerlan-tsarnaev-lugar-201305091752.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130427/internacional/monsenor-romero-camino-altares-201304262005.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130423/internacional/dzhokhar-tsarnaev-mentalmente-competente-201304230350.html
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Tamerlan, de 26 años de edad, fue abatido por las fuerzas de 

seguridad... 

 22/04/2013 Un tiroteo en unos apartamentos en Seattle deja cinco muertos 

Entre los fallecidos figura un sospechoso que fue abatido por los 

agentes. 

 20/04/2013 «Mis hijos son inocentes, todo ha sido un engaño» 

...estudiantes modelo", especialmente Dzhokhar, de 19 años, que ha 

sido detenido esta madrugada, mientras que su hermano fue 

abatido el viernes por la Policía.  

 20/04/2013 22 horas de agónica persecución 

El balance salomónico satisfizo a todos: uno abatido a tiros, para 

calmar la sed de venganza, y otro medio desangrado en el hospital, 

para proporcionar las respuestas que todos buscan. 

 20/04/2013 La policía captura vivo al segundo sospechoso de Boston 

Uno de los dos sospechosos fue abatido por la Policía y el otro 

logró huir hasta que finalmente ha sido... y abandonar el vehículo, 

el conocido como "sospechoso 1", según la identificación del FBI, 

fue abatido por la policía y el segundo huyó por una zona 

residencial cercana a un centro comercial. 

 19/04/2013 La policía captura vivo al segundo sospechoso de Boston 

Uno de los dos sospechosos fue abatido por la Policía 

...según la identificación del FBI, fue abatido por la policía y el 

segundo huyó por una zona residencial cercana a un centro 

comercial. 

 09/04/2013 'Merchandising' antiterrorista 

Osama bin Laden –también buscado por la Seguridad Diplomática 

antes de ser abatido en mayo de 2011... 

 04/04/2013 Soldados israelíes matan a un palestino en Cisjordania 

El joven fue abatido mientras cientos de personas protestaban por 

la muerte de un preso en un centro de alta seguridad israelí... 

 26/03/013 Al menos trece muertos en un ataque suicida en Afganistán 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130422/internacional/seattle-tiroteo-muertos-201304221032.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130420/internacional/madre-sospechosos-boston-201304201308.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130420/internacional/horas-persecucion-201304200803.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130420/internacional/sospechoso-identificado-boston-201304181330.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130419/internacional/sospechoso-identificado-boston-201304181330.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130409/internacional/merchandaising-antiterrorista-201304082356.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130404/internacional/soldados-israelies-matan-palestino-201304040336.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130326/internacional/ataque-suicida-afganistan-201303260717.html
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El grupo atacante estaba compuesto por ocho suicidas, cinco de los 

cuales fueron abatidos mientras que tres accionaron los explosivos 

que llevaban adheridos al cuerpo, lo que costó la vida a cinco 

policías... 

 18/03/2013 Un atentado suicida deja cuatro muertos en Pakistán 

El otro terrorista ha conseguido acceder al recinto, donde 

finalmente ha sido abatido por los disparos de la Policía. 

 08/03/2013 El Senado confirma a John Brennan como director de la CIA 

Desde ese cargo coordinó una "lista de personas a abatir" 

pertenecientes a Al-Qaida en Pakistán... 

 07/03/2013 Un león mata a una joven en un zoo californiano  

Un trabajador trató de rescatar a la empleada del ataque del león, 

que terminó siendo abatido por la policía. 

 02/03/2013 El Ejército de Chad abate al responsable de la matanza de In 

Amenas 

El Ejército de Chad ha comunicado esta tarde que sus soldados 

desplazados en Malí han abatido a Mokthar Belmokhtar, el líder de 

Al-Qaida... 

 11/02/013 Tres muertos en un tiroteo en un tribunal de Delaware 

La policía respondió a los disparos del hombre, que cayó abatido 

en el tiroteo, que obligó a movilizar varias unidades de policía y 

equipos de emergencia. 

 11/02/2013 La aviación francesa bombardea el centro de Gao 

La noche del sábado, los soldados locales abatieron a tiros a un 

individuo que llevaba explosivos adosados a la cintura. 

 08/02/2013 Miles de tunecinos dan el último adiós al opositor Chukri Bel 

Aid 

"Adiós Chokri, mártir de la libertad", gritaban delante de su 

domicilio, en el lugar en que fue abatido con tres balazos. 

 08/02/2013 Brennan defiende la legalidad de los ataques con 'drones' 

El nominado a director de la CIA, John Brennan, ha afirmado que el 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130318/internacional/atentado-pakistan-201303181120.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130308/internacional/senado-confirma-john-brennan-201303072210.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130307/internacional/leon-mata-joven-california-201303071912.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130302/internacional/ejercito-chad-abate-responsable-201303022212.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130302/internacional/ejercito-chad-abate-responsable-201303022212.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130211/internacional/tres-muertos-tiroteo-tribunal-201302112038.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130211/internacional/mali-bomardeo-201302111141.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130208/internacional/miles-tunecinos-ultimo-adios-201302081157.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130208/internacional/miles-tunecinos-ultimo-adios-201302081157.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130208/internacional/john-brennan-defiende-legalidad-201302080130.html
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Gobierno estadounidense hace uso de aviones no tripulados, 

conocidos como 'drones', para abatir a sospechosos de terrorismo, 

para salvar vidas... 

 05/02/2013 El FBI libera al niño de cinco años retenido durante una 

semana en un búnker en Alabama 

Los agentes rescatan al menor y abaten al secuestrador, un 

camionero de 65 años... 

 21/012013 37 extranjeros de ocho nacionalidades murieron en el ataque a 

la planta de gas argelina  

En la operación de rescate, lanzada por fuerzas especiales del 

Ejército argelino, que se prolongó desde el viernes hasta el sábado, 

fueron abatidos 29 terroristas... 

 18/01/2013 Muere un periodista francés abatido por francotiradores en 

Alepo 

 16/01/2013 Asesinado en Moscú el 'Abuelo Hasán', capo de la mafia rusa 

Usoyán fue abatido por el disparo de un francotirador que utilizó 

un fusil automático con silenciador y mira telescópica Val... 

 05/01/2013 Aurora revive la pesadilla de la matanza del cine con otro 

tiroteo 

Un hombre armado, que ha sido abatido, secuestró y asesinó a tres 

personas en una vivienda... 

...entre ellos miembros de la unidad de intervención especial SWAT 

y negociadores que intentaron entablar comunicación con el 

secuestrador, que finalmente fue abatido... 

.. Además a lo largo del día, varias viviendas fueron evacuadas y 

calles bloqueadas por precaución, antes de que el atacante fuera 

abatido... 

 

 

2.El Ideal -Nacional  

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha      Titulares  

http://www.ideal.es/granada/rc/20130205/internacional/liberan-nino-retenido-desde-201302050400.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130205/internacional/liberan-nino-retenido-desde-201302050400.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130121/internacional/extranjeros-ocho-nacionalidades-murieron-201301211556.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130121/internacional/extranjeros-ocho-nacionalidades-murieron-201301211556.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130118/internacional/muere-periodista-frances-abatido-201301181153.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130118/internacional/muere-periodista-frances-abatido-201301181153.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130116/internacional/asesinado-abuelo-hasan-capo-201301161712.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130105/internacional/aurora-colorado-tiroteo-201301051731.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130105/internacional/aurora-colorado-tiroteo-201301051731.html
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 29/04/2013 Necesito el título de la ESO  

...llevada crisis, ha hecho que mucha gente vuelva a las aulas, a 

estudiar, o bien, a examinarse para conseguir un título, que se 

antoja cada vez más necesario de cara a un presente y un futuro... 

incierto. 

 14/04/2013 La carretera de plastilina 

Tiene pocas alternativas, por lo que su reparación se antoja 

urgente. 

 28/03/2013 '¡Mira quién salta!' no puede con 'La Biblia' 

Se antoja escaso para uno de los programas estrella de la cadena de 

mediaset.-'Gente': El programa de Anne Igartiburu no acaba de 

despegar... 

 07/03/2013 Pacto por Jaén 

Un pacto casi imposible, se antoja, pero habrá que reclamarles la 

altura de miras de sus compañeros, pedirles que se unan en los 

proyectos comunes y que empujen en los urgentes. 

 04/03/2013 Urdangarín confiesa que el banco no le ha hecho ningún 

requerimiento pese a llevar seis meses sin pagar  

Esto es, cuatro cuotas trimestrales de 50 000 euros, una cantidad 

que se antoja difícil de cubrir... 

 24/02/2013 Como si fuese mayo 

Aunque el partido del Sabadell pueda no ser un referente –Gracia 

advirtió que pocos partidos se darán como aquel–, hacerle gol a la 

UD se antoja complicado... 

 06/02/2013 Roban un camión cargado de cobre en un desguace del Polígono 

el Guadiel 

Recuperar el cobre se antoja ya difícil, según indican las fuentes 

consultadas. 

 06/02/2013 Escapa de la Jefatura el turón que arrancó parte del dedo a un 

agente en Granada  

...que no se vio especialmente impresionada por estar retenida en el 

que se antoja como uno de los edificios más protegidos de Granada 

http://www.ideal.es/almeria/v/20130429/provincia/necesito-titulo-20130429.html
http://www.ideal.es/granada/20130414/local/granada/carretera-plastilina-201304140008.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130328/gente/segunda-parte-biblia-201303281431.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20130307/jaen/pacto-jaen-20130307.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130304/espana/urdangarin-confiesa-banco-hecho-201303041513.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130304/espana/urdangarin-confiesa-banco-hecho-201303041513.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130224/deportes/ud-almeria/como-fuese-mayo-20130224.html
http://www.ideal.es/jaen/20130206/local/jaen/roban-camion-cargado-cobre-201302060401.html
http://www.ideal.es/jaen/20130206/local/jaen/roban-camion-cargado-cobre-201302060401.html
http://www.ideal.es/granada/20130206/local/granada/escapa-jefatura-turon-arranco-201302060123.html
http://www.ideal.es/granada/20130206/local/granada/escapa-jefatura-turon-arranco-201302060123.html
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ni por la presencia de profesionales acostumbrados a lidiar con 

animales mucho más agresivos. 

 07/01/2013 Los sindicatos inician el año puño en alto 

Y si 2012 ha sido un año de puño en alto, de protesta y de 

reivindicación por parte de los colectivos de trabajadores, el inicio 

de 2013 no se antoja que vaya a ser mucho más liviano. 

 05/01/2013 Un estadio espera hoy su regalo 

Porque una apuesta de inicio por el componente del filial, Pedro 

Conde, se antoja descabellada. 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha      Titulares  

 12/05/2013 Riesgo de parálisis política en Bulgaria 

El pacto con alguna otra fuerza del arco parlamentario se antoja 

muy complicado. 

 02/05/2013 Los milagros no existen 

Será la tercera liga en cuatro años, de ahí que hablar de punto final 

para el Barça más exitoso de la historia se antoja algo aventurado. 

 24/01/2013 Los tribales dominan un Parlamento jordano rechazado por los 

islamistas 

Entre el boicot de la oposición y la victoria en los comicios de los 

candidatos tradicionales tribales, se antoja poco probable un 

cambio a corto plazo en la vida política de Jordania. 

 

 

2.El Ideal -Deporte  

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha      Titulares  

 27/05/2013 

 

Nadal despierta a tiempo 

Y ganar en cinco sets al siete veces campeón en París se antojaba 

http://www.ideal.es/almeria/v/20130107/almeria/sindicatos-inician-puno-alto-20130107.html
http://www.ideal.es/almeria/20130105/deportes/granada-cf/estadio-espera-regalo-201301051448.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130513/internacional/ajustada-victoria-borisov-puede-201305122344.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130502/deportes/mas-futbol/milagros-existen-201305021231.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130124/internacional/jordania-elecciones-201301241908.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130124/internacional/jordania-elecciones-201301241908.html
http://www.ideal.es/roland-garros/2013/noticias/nadal-vuelve-tierra-201305270307.html
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demasiado para Brands. 

 26/05/2013 

 

El Athletic se despide de San Mamés 

Firmadas las tablas, la segunda mitad se antojaba un duelo 

vertiginoso en ambas áreas. 

 23/05/2013 El Málaga le pide al Madrid 20 millones y Morata por Isco 

Isco posee una cláusula de rescisión de 35 millones, una cantidad 

que se antoja excesiva para las pretensiones del club presidido por 

Florentino... 

 25/052013 A 180 minutos del ascenso 

Aunque su grupo se antoja menos igualado que el IV... 

 11/05/2013 El futuro del Barça 

Aunque las palabras de Vilanova detuvieron la escalada de teorías 

sobre incorporaciones, la necesidad de refuerzos se antoja 

imprescindible para el proyecto azulgrana... 

 27/04/2013 El Barça aplaza el alirón 

Su participación se antoja vital para el miércoles y el barcelonismo 

se aferra a su inspiración. 

 25/04/2013 Lewandowski sonroja al Madrid 

Se acercaba el descanso sin grandes noticias pero entonces se 

produjo una jugada que se antojaba clave en el partido y en el 

desenlace de la eliminatoria. 

 21/04/2013 Mancha Real y Martos, descontentos con la igualada 

A los locales porque pierden el liderato del grupo IX y a los 

visitantes porque el punto se antoja insuficiente después de haber 

ido por delante en el marcador durante los noventa minutos 

reglamentarios. 

 30/03/013 El Almería se la juega en Huesca 

Así, se antoja un equipo con Esteban; Rafita, Marcelo Silva, 

Pellerano, Christian; Verza, Corona; Iago Falque, Soriano, Rubén 

Suárez, y Charles. 

 17/03/2013 Agua pasada no mueve molino 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130526/deportes/mas-futbol/liga-despide-mames-201305260018.html
http://www.ideal.es/granada/20130523/gente/malaga-pide-madrid-20-millones-morata-isco-201305231211.html
http://www.ideal.es/jaen/20130520/deportes/real-jaen/minutos-ascenso-201305201903.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130511/deportes/mas-futbol/futuro-barca-201305102221.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130427/deportes/mas-futbol/primer-asalto-barca-liga-201304270025.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130425/deportes/mas-futbol/mourinho-apela-justicia-futbol-201304240028.html
http://www.ideal.es/jaen/20130421/deportes/futbol-provincial/mancha-real-martos-descontentos-201304211914.html
http://www.ideal.es/almeria/20130330/deportes/ud-almeria/almeria-enderezar-rumbo-huesca-201303301437.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130317/deportes/ud-almeria/agua-pasada-mueve-molino-20130317.html
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A decir verdad, la del pasado sábado en Barcelona, en el Mini 

Estadi, se antoja injusta, pero también lo fue la del Almería en Las 

Palmas... 

 17/03/2013 Las lesiones de Xavi y Puyol preocupan al Barça 

El Barça no estuvo tan fino, ni mucho menos, como ante los 

lombardos, pero derrotó con solvencia a un buen Rayo y mantiene 

la ventaja sobre el Madrid (13 puntos), que a día de hoy se antoja 

un colchón de garantías... 

 11/02/2013 El Rayo somete a un Atlético distraído 

Su plena recuperación se antoja vital para su equipo. 

 27/01/2013 Messi responde a Cristiano con un 'poker' 

El tanto hizo mucho daño a los rojillos, que veían que con una hora 

por delante y con uno menos la empresa de puntuar en el Camp 

Nou se antojaba muy complicada. 

 09/14/2013 Imperial Roma 

La ventaja de Peterhansel sobre sus rivales se antoja suficiente 

como para resistir las zonas de dunas que atravesarán en los 

próximos días antes de llegar a las pistas rápidas, que es donde el 

Mini puede desplegar todo su potencial 

 

 

2.El Ideal -Economía  

        Verbo      Antojarse 

N.  Fecha      Titulares  

 29/05/2013 

 

La OCDE sitúa la tasa del paro por encima del 28% en 2014 

También la OCDE contempla que la economía española crezca el 

año que viene, pero apenas un 0,4% desde el desplome del 1,7% 

que sufrirá este ejercicio, un avance que se antoja a todas luces 

insuficiente para hablar de recuperación... 

 09/05/2013 Tres años de austeridad 

La temida prima de riesgo: Medio lleno, medio vacío: En mayo de 

2010 la prima sembraba el temor al superar los 150 puntos; hoy se 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130317/deportes/mas-futbol/lesiones-xavi-puyol-preocupan-201303170113.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130211/deportes/mas-futbol/atletico-contra-rayo-dudas-201302100045.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130127/deportes/mas-futbol/clasico-copero-amenaza-para-201301270050.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130109/deportes/motor/barreda-problemas-primer-chileno-201301091824.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130529/economia/ocde-empeora-previsiones-201305291103.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130509/economia/tres-anos-austeridad-201305082311.html
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acerca a los 280 y se antoja un pequeño éxito. 

 03/04/2013 Los pilotos «judicializarán» sus relaciones laborales con Iberia  

...algo que según fuentes cercana a la compañía se antoja 

"altamente improbable" por ahora. 

 17/02/2013 El G20 huye del proteccionismo entre «brotes» y riesgos  

Una declaración que se antoja más una recomendación que una 

prohibición, aunque para la directora del Fondo Monetario 

Internacional (FMI)... 

 

 

2.El Ideal -Deporte  

        Verbo      Conducir 

N.  Fecha      Titulares  

 16/04/2013 Hijo de Magic Johnson habla de su homosexualidad 

A E.J. le gustaría seguir los pasos de su padre en un área: conducir 

su propio programa de entrevistas. Magic Johnson tuvo un 

programa en Fox en 1998 que fue cancelado por falta de audiencia. 

 

 

2.El Ideal -Nacional  

        Verbo      Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 De San Francisco a la Alhambra 

…«un éxito de colaboración» entre las administraciones que la 

conforman: la autonómica, las ocho diputaciones provinciales y los 

ayuntamientos». 

 29/05/2013 Guadalinfo se consolida como la red pública más extensa del 

país, según Ávila 

"un éxito de colaboración" entre las administraciones que la 

conforman: la autonómica, las ocho diputaciones provinciales y los 

ayuntamientos que cuentan con ella. 

 25/05/2013 El Mercado que negocia contratos de futuros del aceite camina 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130403/economia/pilotos-iberia-deciden-unen-201304030150.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130217/economia/huye-proteccionismo-entre-brotes-201302162229.html
http://www.ideal.es/granada/20130530/local/granada/francisco-alhambra-201305300034.html
http://www.ideal.es/almeria/20130529/local/granada/guadalinfo-consolida-como-publica-201305291330.html
http://www.ideal.es/almeria/20130529/local/granada/guadalinfo-consolida-como-publica-201305291330.html
http://www.ideal.es/jaen/20130525/local/jaen/mercado-negocia-contratos-futuros-201305251306.html
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hacia los 10 años 

De esta manera, según subraya el responsable del MFAO, los 

productores de aceite de oliva (agricultores, cooperativas y 

almazaras) que conforman el primer eslabón de la cadena de valor 

pueden asegurar los precios de venta de la cosecha futura, mientras 

que los envasadores e industriales se pueden asegurar el precio de 

aprovisionamiento, por lo que pueden ofrecer un precio estable para 

un gran plazo a una cadena de distribución. 

 22/05/2013 IU de Granada presenta una moción en Diputación en defensa 

de mantener la recogida del esparto y del cultivo del almendro 

en el PFEA 

Con motivo de la celebración del pleno ordinario de la diputación 

provincial, este jueves, los diputados provinciales de Izquierda 

Unida defenderán una moción en la que solicitan el voto de los 

diputados y diputadas que conforman el plenario del ente 

provincial, para el mantenimiento de la recogida del esparto y del 

cultivo del almendro en el Plan de Fomento del Empleo Agrario 

(PFEA). 

 21/05/2013 Casi 200 obras nacionales e internacionales esperan ser las 

ganadoras en el V Certamen de pintura Ramón Portillo en 

Motril 

En concreto, conforman el jurado el pintor granadino Manuel Ruiz, 

coordinador del gabinete pedagógico de Bellas Artes de la Junta de 

Andalucía en Granada entre 1998 y 2009. 

 21/05/2013 Los tres presuntos asesinos del inspector Eduardo Puelles se 

niegan a declarar 

Ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional, que preside el magistrado Alfonso Guevara, 

ninguno de los tres etarras ha contestado a las preguntas que sí han 

sido formuladas por parte de la Fiscalía y las acusaciones, que 

conforman la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el 

Sindicato Profesional de Policía (SPP), personado como acusación 
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popular y particular en nombre de la viuda y los hijos del inspector 

asesinado por ETA. 

 20/05/2013 Rajoy se lanza a la conquista del Pacífico 

A ello se suma la ya de por sí estratégica relación con los cuatro 

países que conforman la alianza, que en su conjunto suman 215 

millones de personas y alcanza un tercio del PIB latinoamericano. 

 18/05/2013 El Ayuntamiento cierra con la Junta la red de vías ciclistas de la 

capital 

Incluida la de priorizar la conexión de todos los tramos de carril-

bici existentes en el término municipal pero que no conforman un 

entramado vertebrado y estructurado. 

 14/05/2013 Una veintena de despachos y dos naves esperan a 

emprendedores 

Pues bien, según los datos de la Fundación Andalucía Emprende, 

que gestiona los CADE, a los que ha tenido acceso IDEAL, en la 

provincia de Almería hay a día de hoy 25 despachos libres del total 

de 111 que conforman la oferta pública de espacios para el 

desarrollo empresarial. 

 13/05/2013 

 

El 15M saca músculo en su segundo aniversario 

El acto de Sol fue convocado por decenas de colectivos sociales que 

conforman el 15M, entre ellos grupos como Democracia Real Ya, 

Acampadasol, las mareas por la educación y la sanidad pública, las 

asambleas de barrio o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH). 

 11/05/2013 Proponen crear un observatorio internacional sobre tráfico de 

menores 

El tráfico de menores y adolescentes ha sido uno de los temas 

debatidos por los representantes de las 19 organizaciones médicas 

de España, Portugal, Latinoamérica y del Caribe que conforman 

desde hace seis años el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas 

(FIEM). 

 07/05/2013 Pucheando capta los rostros más auténticos del barrio 
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La idea final, según informaron a este periódico es, si reciben las 

ayudas necesarias para ello, poder llevar a cabo una gran exposición 

con los rostros tan dispares que conforman la barriada de El Puche. 

 06/05/2013 Los vecinos del barrio cuevano de Los Lobos piden más 

seguridad ante la «oleada de robos» 

Los vecinos de la barriada de Los Lobos de Cuevas del Almanzora 

han mostrado su preocupación ante la «oleada de robos» que sufren 

en la zona en los últimos meses. Un hecho que «ha generado 

inseguridad» entre los residentes de las distintas pedanías que 

conforman la barriada.  

 04/05/2013 Linares lanza una campaña de promoción de su carácter 

universitario en la provincia 

Una apuesta a la que, además, se sumarán las más de 16 

asociaciones vecinales y 4 500 socios que conforman la plataforma 

ciudadana en defensa de los estudios universitarios, según 

adelantaba su portavoz, Rafael Linares.  

 04/05/2013 Una treintena de vecinos impulsa la Asociación San Agustín 

Unido 

Y entre los objetivos que persiguen ya la treintena de vecinos que 

conforman esta asociación se encuentran, tal y como explica 

Oliva,… 

 03/05/2013 El barrio de la Cruz se llena de tapas 

Junto a la zona de Plaza de Toros, frente al hospital de 

Traumatología, se abren paso las calles que conforman el barrio de 

la Cruz, donde los nombres flamencos y toreros se dan la mano. 

  Rafael Domingo ya es el nuevo jefe de la Policía Local de Jaén  

El primer edil ha aprovechado la ocasión “para destacar la 

magnífica labor que realizan todos y cada uno de los 185 hombres y 

mujeres que conforman el Cuerpo de la Policía Local de Jaén, que 

siempre han demostrado estar preparadas y dispuestas a dar 

respuesta en cualquier momento y ante cualquier situación”. 

 03/05/2013 La comunicación, la autoestima y la psicología social en el ciclo 

http://www.ideal.es/almeria/v/20130506/almeria/vecinos-barrio-cuevano-lobos-20130506.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130506/almeria/vecinos-barrio-cuevano-lobos-20130506.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20130504/linares/linares-lanza-campana-promocion-20130504.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20130504/linares/linares-lanza-campana-promocion-20130504.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20130504/linares/linares-lanza-campana-promocion-20130504.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130504/poniente/treintena-vecinos-impulsa-asociacion-20130504.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130504/poniente/treintena-vecinos-impulsa-asociacion-20130504.html
http://www.ideal.es/granada/20130503/local/granada/barrio-cruz-llena-tapas-201305031338.html
http://www.ideal.es/jaen/20130503/local/jaen/rafael-domingo-nuevo-jefe-201305031231.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20130503/provincia/comunicacion-autoestima-psicologia-social-20130503.html


 

249 

 

de charlas carbonero 

Para la inauguración de este curso, la concejal de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Carboneras, María Ángeles Ruiz Venzal, 

estuvo presente en el Centro Foro Abierto del municipio, lugar en el 

que se imparten las charlas, acompañada por la presidenta de la 

Asociación Mariana Pineda, Ana Acuña, así como por las más de 

veinticinco alumnas que conforman este Ciclo de Charlas y 

Conferencias.. 

 01/05/2013 El convoy del infierno 

La columna la conforman medio centenar de vehículos. Treinta 

blindados RG-31 y Lince, seis plataformas de carga que transportan 

contenedores con armamento, herramientas, repuestos y equipos de 

transmisiones, y una unidad de apoyo compuesta por dos 'Husky', 

especializados en la desactivación de IED, una célula de 

estabilización médica y una grúa. 

 01/05/2013 Los pescadores se quejan de la presión sancionadora y la Junta 

apunta a la Ley 

La razón es que en los últimos meses, las poco más de 130 naves 

que conforman la flota pesquera de Almería y Carboneras habrían 

recibido una quincena de sanciones por supuestos incumplimientos 

de horario en las pesquerías o de distancia mínima respecto a la 

costa o profundidad mínima. 

 30/05/2013 Más de 1.200 cirujanos se forman en cinco años en el Complejo 

de Simulación e Innovación Tecnológica de Granada 

Esta oferta formativa en cirugía robótica, unida a la oferta en 

cirugía endoscópica y microcirugía conforman el programa de 

entrenamiento quirúrgico del Complejo Multifuncional. 

 28/04/2013 Con la llegada del material, el contingente desplazado a Malí 

alcanza total operatividad 

Por su parte el grupo de instructores españoles lo forman 15 'boinas 

verdes' del Mando de Operaciones Especiales, que trabajarán en la 

segunda fase de instrucción especializada de una de las compañías 
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que conforman el Batallón maliense 'Waraba' ('león' en la lengua 

local Bambara). 

 22/04/2013 El jurista Luis Angulo y la coreógrafa Blanca Li, entre los 

distinguidos por Granada en San Cecilio 

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Cultura, Juan 

García Montero, el asunto ha sido aprobado este lunes en Junta de 

Portavoces por unanimidad de los grupos que conforman la 

corporación municipal. 

 22/04/2013 Granada amplía a dos jornadas su celebración de las Cruces de 

Mayo 

La iniciativa ha contado con el visto bueno de los cuatro partidos 

que conforman la corporación municipal... 

 20/04/2013 El ojo que vigila la guerra afgana 

Fibra sensible. La mayoría de los países que conforman la misión 

(47) tienen representación en el centro de inteligencia... 

 19/04/2013 Detienen en Almería a un joven que acudió al programa de 

'Hermano Mayor' para "rehabilitarse" 

Y es que el pasado mes de abril, la Policía Científica de El Ejido, en 

una rigurosa inspección técnico policial, obtuvo varias huellas 

dactilares del joven J. C. M. en un cuarto de contadores donde había 

sido sustraído todo el cableado eléctrico de unos tres edificios 

terminados pero sin entregar, así como sanitarios y grifería de las 

numerosas viviendas que conforman los bloques. 

 16/04/2013 "¿Por qué tiene que estar la gente en la calle con tantos pisos 

vacíos?" 

Con dos hijos y una persona mayor a su cargo, Rosario Ruiz y 

Emilio Linares conforman una familia que podrá acogerse al 

decreto ley de la Junta que expropia casas. 

Esta pareja, que vive en su piso del Zaidín junto a sus dos hijos y al 

padre de ella, permanece en la lucha por mantener su propiedad y 

conforma una de las familias granadinas que podrán acogerse al 

nuevo decreto ley de la Junta de Andalucía. 
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 16/04/2013 "¿Por qué tiene que estar la gente en la calle con tantos pisos 

vacíos?" 

Esta pareja, que vive en su piso del Zaidín junto a sus dos hijos y al 

padre de ella, permanece en la lucha por mantener su propiedad y 

conforma una de las familias granadinas que podrán acogerse al 

nuevo decreto ley de la Junta de Andalucía. 

 14/04/2013 Hernández versus Sijé 

La carta de Fenoll se incluye en el conjunto de 1.750 cartas que 

conforman la correspondencia del legado de Miguel Hernández 

que ahora descansa en Jaén. 

 14/04/2013 Estudiantes de Ciencias de Los Vélez conocen cómo funciona el 

hospital comarcal 

Atiende a toda el Área Sanitaria Norte de Almería, que conforman 

más de 111.000 habitantes y más de 40 municipios del Levante y el 

Almanzora. 

 13/04/2013 Parte de Almería la primera unidad española destinada a Mali 

Precisamente, la labor de los 35 legionarios, que conforman la 

Sección de Protección, será la de seguridad y protección a las 

unidades internacionales, inicialmente francesas, que están 

adiestrando a las fuerzas malienses. 

 11/04/2013 «Aspiramos a que se llegue a la muerte con dignidad» 

Hoy día conforman unidades clínicas en los principales centros 

sanitarios del país. 

 11/04/2013 Las estrellas conservan 'memoria' de sus orígenes 

Tres elementos conforman esta función: energía potencial, 

momento de inercia y grado de compacidad. «Para entenderlo 

mejor, la energía potencial es aquella empleada por las estrellas 

como esferas de gas autogravitante que son 

 08/04/2013 30 personas reciben un curso básico en Motril para convertirse 

en voluntarios de Protección Civil  

“lo que responde al firme compromiso del Ayuntamiento de Motril 

para garantizar la máxima formación a los integrantes de la 
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Agrupación de Protección Civil y al resto de profesionales que 

conforman los Servicios de Emergencia que desarrollan su labor en 

nuestro municipio y parte de la comarca, como son Bomberos y 

Policía Local”. 

 07/04/2013 Los estudiantes se convierten en promotores turísticos de La 

Alpujarra 

Cientos y cientos de pequeños vídeos mostrando el paisaje, la 

cultura, la naturaleza, la gastronomía, las costumbres y el día a día 

de los municipios que conforman la Alpujarra almeriense está 

previsto que invadan internet en los próximos. 

 05/04/2013 Restauran el camarín de la Virgen del Rosario, el más 

importante del barroco hispánico en Granada 

El conjunto del camarín ha recuperado su lectura original y se ha 

dotado de la integridad física perdida a lo largo del tiempo, un 

aspecto destacado teniendo en cuenta la complejidad técnica y 

estética a la que se han tenido que enfrentar los técnicos con la 

intervención, como por ejemplo la distinta naturaleza de los 

materiales que conforman el camarín con la mezcla de materiales 

nobles como el mármol con yesos, pinturas murales o elementos 

metálicos. 

 05/04/2013 Albox incluye a los sindicatos en las comisiones informativas 

Habitualmente, sólo grupos políticos que conforman la corporación 

forman parte de estas comisiones, aunque una lectura amplia de la 

ley permite ampliar la representación a otros colectivos, si el Pleno 

así lo acuerda. 

 30/03/2013 Entornos escolares más seguros 

Las tareas que desarrollan los miembros del equipo que trabaja el 

Plan Director en Almería se enfocan hacia los tres colectivos que 

conforman la comunidad educativa y que son tanto madres como 

padres de alumnos, estudiantes, y profesorado, de manera que se 

trabajan distintos aspectos que afectan de manera directa al entorno 

escolar y educativo. 
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 27/03/2013 Dos candidaturas para presidir la federación vecinal OCO 

Las votaciones serán el día 17 de abril y cada una de las 32 

asociaciones que conforman la federación contará con tres votos. 

 25/03/2013 Rajoy se hará las Américas cinco veces este año 

Será el 23 de mayo cuando, según han confirmado fuentes del 

Ejecutivo, Rajoy se trasladará a Cali para estar presente en la cita 

que allí tienen los jefes de Estado de los países que conforman esa 

alianza así como de los que ostentan, como es el caso de España, la 

condición de observador. 

 24/03/2013 El Ayuntamiento de Jaén paga 37 000 euros a la Agrupación de 

Cofradías y Hermandades de Jaén 

"lo que demuestra una vez más el compromiso de este 

Ayuntamiento con todas y cada una de las hermandades que 

procesionan por las calles de Jaén y que conforman la Agrupación 

de Cofradías de esta ciudad". 

 24/03/2013 Una santa cena 

Han sido unos días tensos por el lío Diakhaté que se rubricaron de 

una manera fenomenal, uniendo más al tronco duro del vestuario, el 

que conforman los nacionales, los brasileños y algún asimilado 

como Nyom, en contraste con el clan puramente francófono, en el 

que no todos han mostrado ese grado de implicación requerido en 

empresas tan duras como una salvación. 

 22/03/2013 Viaje al tiempo de los íberos, un nuevo concurso fotográfico en 

Ideal.es 

El recorrido provincial incluirá una serie de paradas que 

conforman una ruta por la historia de los íberos. 

 20/03/2013 El Gobierno de Marruecos se interesa por la actividad del PTS 

de Granada 

Junto al consejero del Ministerio de Educación Superior encargado 

de los Asuntos Sanitarios, la delegación del Gobierno de Marruecos 

la conforman el secretario general del Ministerio de Sanidad, 

Abdelali Alaoui Belghiti, y el rector de la Universidad Hassan I de 
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Settat, Ahmed Nejmeddine. 

 19/03/2013 Padul contará con un parque eólico experimental 

El parque eólico experimental, cuyas obras han empezado ya, lo 

conforman dos aerogeneradores de 85 metros de altura, más ligeros 

y de diseño más compacto debido a que en ellos prima la 

componente eléctrica en detrimento de la mecánica. 

 19/03/2013 El renacer del sentimiento celeste 

Porque aunque aún ni se percaten de todo lo que su llegada al fútbol 

significa, estos 14 pequeños que conforman la plantilla de la 

categoría Bebé del Club Deportivo El Ejido están devolviendo las 

ganas y la ilusión por un futuro, que por otro lado ya promete, a 

todo un pueblo que había quedado algo tocado a nivel futbolístico 

tras la desaparición del mítico Polideportivo Ejido. 

 18/03/2013 Southampton se exhibe al sector agrario para animar a 

exportar por vía marítima 

Los agentes que conforman el final de la cadena, están 

posicionados en la mayoría de los casos a favor de nuevas 

alternativas de transporte sostenible, que les hagan ganar 

competitividad.  

 17/03/2013 El convenio colectivo del Ayuntamiento sale adelante con el 

apoyo de los sindicatos mayoritarios 

La propuesta de convenio colectivo realizada por el Ayuntamiento 

de Almería y negociada con los cinco sindicatos que conforman el 

comité de empresa se ha hecho efectiva sin ninguna sorpresa de 

última hora. 

 17/03/2013 El Silo Pintado de Linares busca mecenas para potenciar este 

nuevo foco cultural  

El nuevo espacio lo conforma una gran nave con dos salas 

multiusos para exposiciones y talleres; una oficina dirigida a la 

celebración de reuniones, biblioteca o espacio de trabajo; y un 

espacio abierto; mientras que el torreón carece de momento de 

utilización. 
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 16/03/2013 La comisión del Bicentenario aborda los actos conmemorativos 

del primer Día de la Provincia de Jaén  

El próximo 19 de marzo, fecha en la que se aprobó la Constitución 

de 1812 con la que nacen las diputaciones, se celebra el primer Día 

de la Provincia de Jaén, una actividad que se enmarca en el 

Bicentenario de la Diputación provincial y que ha centrado la 

reunión de la comisión organizadora que conforman los dos 

partidos políticos con representación en la Diputación, PSOE y PP, 

así como los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores, 

ASI, UGT, CSIF y CCOO. 

 16/03/2013 Santa Bárbara da por concluido el periodo de consultas, que se 

salda sin acuerdo, y los trabajadores levantan los encierros 

Por su parte, el Comité Intercentros y las secciones sindicales que lo 

conforman –CCOO, UGT, CGT y CSIF–, han criticado "la postura 

de intransigencia por parte de la empresa y el abandono de la mesa 

de negociación por parte de ésta". 

 16/03/2013 España hace un guiño a Guinea Ecuatorial 

Y entre los países que la conforman Guinea Ecuatorial es sin duda 

el que más estrechos lazos mantiene con España. 

 15/03/2013 Ashal y Alcentro se suman a la campaña 'Embajadores de 

Almería' 

Almería Centro lucirá los carteles en todo el conglomerado de 

comercios del centro de la capital que conforman la asociación 

mientras que Ashal hará lo mismo en todos los establecimientos de 

la provincia que pertenecen a esta asociación. 

 10/03/2013 Unos 1.000 jienenses se movilizan contra "la austeridad y los 

recortes" 

Ante ello, Pastrana ha avanzado que las organizaciones que 

conforman dicha plataforma van a "impulsar procesos de 

movilización continua y conflictividad social frente a los gobiernos 

que no introduzcan en sus políticas medidas de incentivación 

económica y generación de empleo". 
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 06/03/2013 La Junta inicia la fabricación de las paradas en superficie del 

Metro, con 5,27 millones de inversión 

En el plazo de un mes, la Junta construirá un prototipo de 

marquesina a tamaño real, con el objeto de comprobar la correcta 

ejecución de todos los elementos que la conforman, que incluyen 

las estructuras principal y secundaria, las instalaciones propias, los 

armarios técnicos, así como los revestimientos de acero inoxidable 

y de vidrio. 

 01/03/2013 Íllora se asienta en el regazo de la sierra de Parapanda 

Atractivos y hospitalarios pueblos que lo conforman y componen 

una ruta turística en la que la gastronomía y la belleza natural son el 

plato fuerte, sin olvidar su rico folklore y sus fiestas típicas... 

 27/02/2013 El PSOE de Granada denuncia "la incompetencia municipal 

para resolver la inseguridad ciudadana en la Zona Norte"  

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Escudero, 

lamentó "la falta de criterio de la responsable municipal, quien 

parece querer ocultar la realidad que padecen los vecinos de los 

ocho barrios que conforman el distrito norte, donde el clima de 

inseguridad es cada día más creciente". 

 26/02/2013 Covirán creará una escuela de formación e innovación en 

Granada  

Sus objetivos para este año son incrementar la penetración en las 

Islas Canarias, Castilla y León, Galicia y Madrid, así como lograr la 

culminación del proceso de internacionalización en Portugal con 

apertura de una tercera plataforma de distribución en Lisboa, que se 

sumará a las 26 que conforman actualmente su red logística en la 

península. 

 22/02/2013 Feijóo declara un patrimonio por valor de 577 381 euros 

Este boletín da cuenta tanto de la situación patrimonial del 

presidente gallego como de los ocho conselleiros que conforman 

su gobierno con un formulario bastante escueto en el que no se 

detallan prácticamente los bienes. 
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 15/02/2013 La Diputación de Granada asiste a la Puebla de Don Fadrique 

en la financiación de un coche para la Policía Local 

"Cada vez tenemos más necesidades" pues "la Junta de Andalucía 

cada vez desaparece más con los ayuntamientos", ha aseverado 

Torrente, que ha reseñado que esta falta de atención se acentúa 

cuando los municipios son de un color político distinto al de las 

formaciones que conforman en bipartito el Gobierno andaluz... 

 14/02/2013 La presión popular obliga a Cultura a abrir La Alcazaba por las 

tardes 

De este modo, La Alcazaba dejará de estar cerrada a cal y canto en 

horario vespertino y se responde a la presión social ejercida por 

colectivos conservacionistas (como Amigos de la Alcazaba) y por 

los propios partidos que conforman el Gobierno andaluz. No en 

vano, PSOE e IU en Almería habían mostrado su desencuentro con 

la postura del Ejecutivo autonómico.  

 10/02/2013 La Junta da el visto bueno a la creación de la Entidad Local 

Autónoma de El Turro, en Cacín 

Entre otros asuntos, es conocido por contar en sus cercanías con la 

cantera de donde salieron en su día las piedras que conforman las 

columnas del Palacio de Carlos V, en el conjunto monumental de la 

Alhambra... 

 08/02/2013 Excepcional ambiente deportivo en la segunda jornada 

clasificatoria de 'Jugando al Atletismo' en Motril  

…el éxito tanto de esta prueba como del resto que conforman el 

calendario de atletismo es gracias a la colaboración de Área de 

Deportes, centros escolares con sus maestros de Educación Física y 

directores a la cabeza; el Club de Atletismo Ciudad de Motril y 

alumnos y profesores del TSAFAD del IES José Martín Recuerda, 

además de la empresa Fulgencio Spa y sus proveedores".  

 07/02/2013 Xavier Trías considera «un escándalo» el bajo salario de Rajoy  

Asimismo, ha destacado que el trato que reciben del Estado las 

instituciones culturales de Barcelona es "una vergüenza", y ha 
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apuntado que en este ejercicio no se otorga la dotación de 1,5 

millones de euros al Macba porque una de las instituciones que lo 

conforman es la Generalitat y ésta no cumple el déficit.  

 05/02/2013 Los jueces van a la huelga contra Gallardón 

Las asociaciones de jueces y fiscales que conforman la comisión 

interasociativa han anunciado este martes que van a convocar una 

huelga para el próximo 20 de febrero en protesta por las reformas 

emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

 04/02/2013 Mantener la unidad familiar 

Las cinco personas que conforman el equipo de tratamiento 

familiar de la capital jienense (dos trabajadoras sociales, una 

educadora y dos psicólogos) velan a diario para proteger los 

derechos de los menores y procurar su bienestar. 

 03/02/2013 Las empresas de Agroponiente produjeron 287,2 millones de  

kilos de frutas y hortalizas 

Las empresas que conforman el Grupo Agroponiente, sociedad 

almeriense dedicada a la producción y comercialización de frutas y 

hortalizas, obtuvo el pasado año un total de 287,2 millones de kilos 

de productos a través de Agroponiente S.A. y Vega. 

 30/01/2013 

 

La Agenda Municipal de Motril de febrero y marzo ofrece 

actividades para todos los gustos  

Religión y Devoción motrileña?, que se inaugurará el 14 de marzo y 

cuya temática girará en torno al espíritu cofrade y las imágenes que 

conforman el patrimonio local... 

 27/01/2013 Guarromán inaugura un ecoparque que acercará la 

biodiversidad a los vecinos 

Este espacio se ha diseñado bajo criterios sostenibles evitando la 

pavimentación de los paseos, se ha ajardinado con plantas de 

ámbito mediterráneo y autóctono, las cuales cuentan con riego 

localizado para el ahorro de agua, y se ha adecuado con la 

señalización botánica de todas las especies que conforman el 

recinto... 
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 22/01/2013 Cajamar cede 80 viviendas para el Fondo Social de pisos en 

alquiler 

Las viviendas podrán ser solicitadas por familias desahuciadas por 

las propias entidades que conforman el fondo a un alquiler social... 

 22/01/2013 Linares difunde con un libro-CD la riqueza de su carta 

arqueológica 

Yacimientos conocidos, limitados en su extensión y cronología; 

documentación de las infraestructuras rústicas como vilas o 

arquerías para conocer el patrimonio etnográfico; infraestructuras 

hidráulicas o el viario de la ciudad; los edificios históricos dentro 

del casco urbano; y por supuesto, el patrimonio minero, conforman 

la totalidad de los espacios recogidos en la carta arqueológica... 

 20/01/2013 Una plaza en Motril para el tío Paco 

…«seguir impulsando la apertura de las bodegas que en su 

ubicación conforman algo único en el continente europeo». 

 19/01/2013 Tapear mirando a la Sierra 

Entre el Camino Bajo de Huétor y las cercanías del Palacio de los 

Deportes se abren paso las calles que conforman el barrio de 

Mirasierra. 

 19/01/2013 El año comienza barriendo 'pa' casa  

De los distintos barrios que conforman el distrito Centro destacan 

las reivindicaciones del Realejo, donde la falta de aparcamientos y 

las disputas entre administraciones que impiden desde hace años 

pactar siquiera un solar para construir uno ha ido mermando el 

interés de los granadinos por visitar el barrio. 

 14/01/2013 El PSOE pide al alcalde de Loja que se someta a una moción de 

confianza 

El PSOE, con 10 concejales de los 21 que conforman la 

corporación municipal, sostiene que en Loja «hay una situación de 

desgobierno total» tras la destitución del concejal popular, Antonio 

María Caro Derqui, que dejó al equipo de gobierno, PP y CpL con 

el mismo número de apoyos que el PSOE. 
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 12/01/2013 Almería se presenta en Bruselas en el camino hacia las 'slow 

cities'  

Una participación que, según informaban desde el Consistorio en 

una nota, suscitó los elogios de los presentes, llegados de distintas 

ciudades de los países que conforman la Unión Europea, por el 

camino municipal emprendido para conseguir que el Centro 

Histórico se integre en el modelo de las denominadas 'ciudades 

tranquilas'... 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 12/05/2013 Hallan los cuerpos de dos españoles tiroteados en México 

Los estados adyacentes de Durango, Coahuila y Sinaloa conforman 

una de las zonas de México que mayor tráfico de drogas, secuestros 

y extorsiones registra, el denominado 'Triángulo dorado... 

 23/04/2013 Osborne ve «improbable» la unión monetaria con una Escocia 

independiente  

El ministro sostuvo que Londres tendría más poder sobre una 

Escocia independiente en caso de compartir la libra del que 

Alemania tiene sobre los países del euro, ya que la economía 

alemana conforma el 30 % de la eurozona frente al 90 % que 

ostentaría el Reino Unido en una unión monetaria en las islas 

británicas. 

 

 

2.El Ideal -Deporte  

        Verbo      Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 29/05/2013 Toolson, Lorbek, Mirotic, Markovic y Van Rossom, mejor 

quinteto de cuartos 

Ryan Toolson, Nikola Mirotic, Stefan Markovic, Erazem Lorbek y 
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Sam Van Ross conforman el mejor quinteto de la Liga Endesa en 

los cuartos de final de las eliminatorias por el título. 

 23/05/2013 Marc Gasol, incluido en el segundo mejor quinteto de la NBA 

Tony Parker (San Antonio Spurs) y Russell Westbrook (Oklahoma 

City Thunder); mientras que el tercero lo conforman David Lee 

(Golden State Warriors), Paul George (Indiana Pacers), Dwigth 

Howard (Los Angeles Lakers), Dwayne Wade (Miami Heat) y 

James Harden (Houston Rockets). 

 17/05/2013 Acuerdo de principios sobre la reforma migratoria 

No obstante, Díaz-Balart ha eludido dar más detalles acerca de los 

puntos que conforman la propuesta. 

 03/04/2013 Uruguay, a un paso de legalizar el matrimonio homosexual 

Por tanto, poniendo en la balanza estos principios de libertad y de 

igualdad que conforman un estatuto de justicia, no cabe sino el 

apoyo. 

 13/03/2013 Charles Pic, una reválida con los pies en el suelo 

Pic terminó la campaña en el puesto vigésimo primero de 

veinticinco que conforman la parrilla. 

 03/03/2013 Más de 800 corredores disfrutan de los desniveles de la Ciudad 

de Loja en su XII Prueba de Fondo 

El inicio ha contado con una ligera subida hasta llegar a transitar 

por las calles que conforman la arteria principal de la ciudad. 

 14/02/2013 Neuronas que calzan las botas de la diferencia 

La imitación como aprendizaje y el ulterior desarrollo de la 

capacidad de adoptar el punto de vista de otro, lo que denominamos 

empatía, conforma la principal función de las neuronas espejo... 

 20/01/2013 El presidente de Malí espera una guerra «costosa» 

Los mandatarios de los países miembros de la CEDEAO 

oficializaron la autorización del despliegue de la Misión 

Internacional de Apoyo a Mali liderada por África (AFISMA, por 

sus siglas en inglés) y la constitución de una reserva con las 

unidades prometidas por los distintos países que conforman el 
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organismo. 

 

 

2.El Ideal -Economía  

        Verbo      Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 16/05/2013 El déficit de las CC AA alcanzó los 1.235 millones, el 0,12% del 

PIB 

Para Currás, es preciso centrarse en estos "tan buenos resultado" y 

olvidarse "un poco del ruido", porque el objetivo es responder como 

un "país serio y responsable en todos y cada uno de los subsectores" 

que conforman el Estado, tal y como se está produciendo. 

 29/04/2013 Un negocio cien por cien I+D+i 

El proceso de fabricación de Dekton comienza con la mezcla de los 

materiales que lo conforman. 

 24/04/2013 Los trabajadores de Orizonia cobrarán el paro desde junio 

El ERE, aunque se comenzó a tramitar fuera del concurso de 

acreedores, finalmente se ha cerrado dentro del mismo y se 

realizará empresa por empresa en las 21 sociedades que conforman 

Orizonia, para lo que se ha pedido la ratificación de las autoridades 

laborales. 

 20/04/2013 Schäuble dice que el modelo de rescate a Chipre es 'exportable' 

El ministro de Finanzas agregó sobre el rescate chipriota que 

Nicosia no recibirá más dinero del exterior que los 10.000 millones 

de euros comprometidos, frente a las recientes informaciones de 

que el país precisaría realmente más de los 17.000 millones que 

conforman el total del paquete (los 7.000 millones restantes los 

debe aporta la propia Chipre). 

 02/03/2013 Obama firma la orden «del secuestro» del Presupuesto 

Así, las diversas agencias que conforman la Administración de 

Obama tienen hasta el 1 de octubre de este año para promulgar los 

recortes de hasta 63.910 millones de euros, que afectarán 
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principalmente a las partidas de Defensa, Sanidad y destinadas a 

programas sociales. 

 12/02/2013 Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Transfiere 

Empresas de grandes y medianas dimensiones que conforman una 

atractiva oferta. 

 31/01/2013 Los grandes almacenes no pagarán más por trabajar en 

domingo 

….los miles de trabajadores y trabajadoras que conforman el sector 

a situaciones de mayor precariedad en sus condiciones y derechos", 

ha señalado el sindicato. 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Detentar  

N.  Fecha      Titulares  

 16/04/2013 Los ricos de Putin 

Es el creador del grupo de inversiones Renova, registrado en las 

Islas Bahamas –no en Chipre, paraíso que han usado hasta ahora 

muchos de sus colegas–, y detenta acciones de Rusal (el gigante 

del aluminio) y el consorcio suizo Sulzer... 

 09/03/2013 Carolina compite en la estación en la que Rienda se hizo gigante 

En dos días igualó y superó el récord español de victorias en Copa 

del Mundo que detentaba en ese momento (con cuatro) la 

madrileña Blanca Fernández Ochoa, la hermana del inmortal... 

 

 

2.El Ideal -Economía  

        Verbo      Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 22/05/2013 Toxo pide al Gobierno que baje el IVA en productos básicos  

La experiencia de gobierno en las cajas de ahorro puede tener 
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consecuencias. Aunque Toxo explicó que no se puede exigir la 

misma cuota de responsabilidad a quien tenía una representación 

del 2% o del 10% (los sindicatos) como mucho que a quien 

detentaba el 50 o 60%... 

 22/04/2013 Dimite el presidente de la patronal asturiana por las críticas 

internas  

…asegura el hombre que durante casi dos décadas había detentado 

la máxima representación de los empresarios asturianos... 

 

 

2.El Ideal -Nacional  

        Verbo      Elegir     

N.  Fecha      Titulares  

 21/05/2013 CEJ aboga más por un pacto empresarial y sindical contra el 

paro que de partidos 

Torres y Salazar han realizado estas declaraciones a los periodistas 

antes de la primera visita institucional del recientemente elegido 

como presidente de la CEJ... 

 22/03/2013 Valenciano pide que «todos dejen las armas» en el PSOE 

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido 

este viernes a "todo el mundo" en el partido que "abandone las 

armas y se ponga al servicio" de quien fue elegido como secretario 

general en el Congreso celebrado en Sevilla en febrero... 

 18/03/2013 «La Semana Santa es un momento para la caridad, la esperanza 

y la fe» 

...tras lo que se preguntó directamente al Señor por qué lo había 

elegido como pregonero suyo. 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Elegir     

N.  Fecha      Titulares  

 19/04/2013 Bersani anuncia su dimisión como líder del Partido Demócrata 
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Bersani se refería a cómo ha sido imposible elegir como Jefe de 

Estado a los dos candidatos... 

 15/04/2013 Francia hace público el patrimonio de todos sus ministros  

El jefe del Estado francés no volvió a publicar hoy su patrimonio, 

que ya desveló tras ser elegido como presidente de Francia en mayo 

de 2011... 

 16/03/2013 Bersani gana el pulso para dirigir el Congreso y el Senado 

...necesitaron cuatro votaciones en la Cámara de los diputados para 

elegir como presidente a la ex portavoz del Alto Comisariado de 

Naciones Unidas... 

 25/02/2013 Raúl Castro, ratificado como presidente, se irá en 2018 

Esteban Lazo, de 68 años, deja su cargo de vicepresidente del 

Consejo de Estado tras ser elegido como nuevo presidente del 

Parlamento en sustitución de Ricardo Alarcón... 

 20/01/2013 Alegato de las reformas para iniciar la campaña en Italia 

... en su primer acto de campaña de cara a los comicios del 24 y 25 

de febrero, explicó que en caso de ser elegido como nuevo jefe del 

Gobierno su primera acción sería la de abordar una serie de 

reformas constitucionales como la reducción del número... 

 11/01/2013 Chávez inicia su cuarto mandato sin tomar posesión 

Henrique Capriles, es elegido como candidato de consenso de la 

oposición para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. 

 

 

2.El Ideal -Deporte  

        Verbo         Elegir        

N.  Fecha      Titulares  

 22/05/2013 Mirotic, elegido MVP de la ACB 

El propio técnico fue elegido como el mejor de la temporada por la 

Asociación Española de Entrenadores (AEEB)... 

Mirotic ha sido elegido como el mejor jugador de la liga ACB 

(MVP). 
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Fue elegido MVP del mes de octubre y como mejor jugador en las 

jornadas 2 y 21... 

 22/05/2013 Isco, el deseado 

Elegido en diciembre como el mejor jugador sub-21 de Europa... 

 13/05/2013 Phillip Cocu entrenará al PSV de Eindhoven 

El exfutbolista Phillip Cocu ha sido elegido como entrenador del 

PSV Eindhoven...  

 09/05/2013 El CSKA quiere la esperada revancha ante Olympiacos 

Pese a que mantiene su condición de rico venido a menos, cuenta 

con una plantilla muy competente y con el elegido como el mejor 

jugador de la Euroliga de la temporada, Vassilis Spanoulis... 

 06/05/2013 LeBron James suma su cuarta corona como 'King' 

LeBron James es elegido como el mejor jugador de la temporada... 

 05/05/2013 LeBron James es elegido como el mejor jugador de la 

temporada  

 24/04/2013 Los Heat y los Knicks ponen la directa 

...defensivos, y dio una asistencia en los 40 minutos que jugó. El 

escolta-alero reserva J. R. Smith, elegido como el Sexto Hombre 

del Año...  

 09/04/2013 Louisville se proclama campeón de la NCAA tras derrotar a 

Michigan 

...por Rick Pitino, que hoy también fue elegido como nuevo 

miembro del Salón de la Fama... 

ante los Blue Devils de Duke, el que hizo la diferencia para los 

Cardinals y fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del 

partido. 

 11/03/2013 La reina del mate 

Precisamente, la elegida como la mejor deportista de 2012 por la 

ESPN... 

 12/02/2013 Xabi Alonso y Varane se alistan para el Manchester 

...ante el Sevilla, y Özil, también reservado, sería el elegido como 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130521/deportes/mas-futbol/isco-deseado-201305211659.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130513/deportes/mas-futbol/phillip-cocu-entrenara-eindhoven-201305131400.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130509/deportes/baloncesto/cska-quiere-esperada-revancha-201305092127.html
http://www.ideal.es/granada/20130506/deportes/baloncesto/lebron-james-suma-cuarta-corona-king-201305061200.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130505/deportes/baloncesto/lebron-james-elegido-como-201305052223.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130505/deportes/baloncesto/lebron-james-elegido-como-201305052223.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130424/deportes/baloncesto/heat-knicks-ponen-directa-201304241239.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130409/deportes/baloncesto/louisville-proclama-campeon-ncaa-201304091332.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130409/deportes/baloncesto/louisville-proclama-campeon-ncaa-201304091332.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130311/deportes/baloncesto/reina-mate-201303111300.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130212/deportes/mas-futbol/xabi-alonso-varane-alistan-201302111730.html


 

267 

 

enganche, ya que Modric apunta al banquillo. 

 01/01/2013 David Ferrer sale en defensa de Nadal 

Pero Ferrer, elegido como el mejor tenista español del año en 

ausencia de Nadal, piensa de manera diferente... 

 

 

2.El Ideal -Economía  

        Verbo       Elegir      

N.  Fecha      Titulares  

 29/04/2013 El ejecutivo mejor pagado 

El hasta hoy "número dos" del gigante bancario, elegido como 

mejor consejero delegado de la banca europea en el último ranking 

anual... 

 22/01/2013 Dijsselbloem, nuevo presidente del Eurogrupo 

El ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, ha sido 

elegido este lunes como nuevo presidente del Eurogrupo para los 

próximos dos años... 

 

 

2.El Ideal -Nacional  

        Verbo      Finalizar   

N.  Fecha      Titulares  

 31/05/2013 La Diputación aprueba por unanimidad una moción para 

solicitar al Gobierno una rebaja fiscal al sector agrícola 

La portavoz socialista, quien ha incidido en que el 30 de junio 

finaliza el plazo para la introducción de modificaciones a la orden 

para las rebajas fiscales. 

 28/05/2013 El TSJA admite a trámite la petición de un grupo de opositores 

de suspender la convocatoria de Primaria 

El plazo para presentar la solicitud y documentación fue de veinte 

días naturales, por lo que éste finalizó el pasado 25 de abril. 

 28/05/2013 El Príncipe de Asturias entregará al Festival Aéreo de Motril el 
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XXXV Premio del Ejército del Aire 

El plazo de admisión de las obras finaliza el 31 de agosto a las 

13.00 horas. 

 16/05/2013 El Ayuntamiento de Almería impulsa el Pacto por el Empleo 

con sindicatos y agentes económicos 

No obstante, una vez finalizado dicho plazo podrá ampliarse la 

vigencia previo acuerdo de las entidades participantes. 

 13/05/2013 El Juzgado autoriza la venta de Dhul por un mínimo de 2 

millones de euros 

Una vez finalizado el plazo, la secretaria judicial procederá a abrir 

los sobres con las ofertas presentadas... 

 12/05/013 El Ayuntamiento de Almería pide colaboración a los 

empresarios instaladores para legalizar las tomas de luz en Los 

Almendros 

El plazo otorgado por la compañía eléctrica para facilitar el 

suministro eléctrico provisional finaliza el próximo 18 de mayo... 

 12/04/2013 El PSOE propone en el Congreso expropiar pisos a los bancos 

El plazo para presentar enmiendas finaliza este viernes... 

 10/04/2013 Una empresa del jefe de 'Brugal' opta a un contrato de 420 

millones de euros 

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las 

mercantiles finalizó este pasado martes, y la citada UTE ha sido la 

única que ha ofertado... 

 06/04/2013 Concurso de balcones y fachadas 

El plazo de inscripción finaliza el día 16 de mayo y la entrega de 

premios será el día 31 de ese mes... 

 06/04/2013 La Costa de Granada presenta 41 proyectos a la Iniciativa de 

Turismo Sostenible 

El gerente de la Asociación para el Turismo Sostenible de la Costa 

Tropical, Felipe Puertas, ha explicado a Europa Press que el plazo 

para presentar los proyectos finalizó el 1 de abril... 
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 13/03/2013 El PP de Linares proclama a Angeles Isac como única 

candidata a la presidencia del partido en la localidad 

El plazo de presentación de avales para la candidatura 

ha finalizado a las 14,00 horas de este miércoles. Una vez expirado 

el plazo, la COC certifica que la candidatura de Angeles Isac ha 

sido la única que se ha presentado... 

 07/03/2013 Abierto el plazo para optar a la presidencia del PP de Linares 

El plazo para presentar las candidaturas junto con los avales 

correspondientes finaliza 48 horas antes de la celebración del 

congreso... 

 05/03/2013 El PP critica la "gestión chapucera" de la Junta en la 

tramitación de las ayudas de la PAC 

En este sentido, ha apuntado que el plazo de solicitud finaliza el 30 

de abril y los agricultores "comienzan a preocuparse"... 

 12/02/2013 Bailén convoca un año más el concurso de mensajes cortos de 

amor en el móvil 

El plazo para la recepción finaliza a las 24 horas del día 11 de 

febrero, además se pueden consultar las bases al completo en la 

web... 

 05/02/2013 La Universidad de Jaén anima al alumnado a concurrir a la 

convocatoria Sicue de movilidad nacional 

El plazo ya está abierto y finaliza el 22 de febrero... 

 23/01/2013 La Junta tendrá que regular los 44 chiringuitos de la Costa 

antes del la temporada estival 

En la reunión de coordinación con los ayuntamientos se ha tratado 

sobre la recepción de los planes de playas, cuyo plazo finaliza el 

día 1 de febrero... 

 21/01/2013 El PP constituirá una comisión gestora en Otura 

Así lo ha decidido el órgano consultivo de la formación política en 

una reunión que ha presidido el presidente provincial, Sebastián 

Pérez, según ha informado la secretaria general, Luisa Mª García 

Chamorro, al finalizar la misma... 
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 21/01/2013 IU critica los "numerosos déficits y carencias" del Plan de 

Movilidad 

"Una, la nula urgencia de realizarlo en estos momentos puesto que 

el plazo establecido por el Senado a propuesta de la FEMP no 

finaliza hasta el 2014... 

 19/01/2013 Ayuntamiento y Junta de Andalucía debaten la posible cesión 

de los activos de Santana 

«En la comisión, que según se nos ha trasladado tendrá lugar antes 

de que finalice el mes de enero, es necesario trasladar de forma 

clara que si bien el plazo del Linares Futuro finalizó el pasado 31 

de diciembre... 

 13/01/2013 El Patronato y los ayuntamientos ultiman las propuestas que la 

provincia promocionará en Fitur 

El plazo para que los ayuntamientos hicieran sus propuestas para la 

feria de turismo finalizó la semana pasada y está previsto que en 

breve se realice la presentación pública de los reclamos turísticos 

que se mostrarán en el stand granadino... 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Finalizar   

N.  Fecha      Titulares  

 16/05/2013 Inditex y El Corte Inglés apoyan la seguridad de la industria 

textil 

...no se han adherido al programa, cuyo plazo de adhesión finalizó a 

las 00:00 horas de este jueves. 

 

 

2.El Ideal -Economía  

        Verbo      Finalizar  

N.  Fecha      Titulares  

 30/04/2013 La especulación se adueña de Bankia 
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...los derechos preferentes de su última ampliación de capital 

(cuantificada en 10 700 millones y cuyo plazo de suscripción 

finaliza el próximo 14 de mayo)... 

 07/04/2013 Iberia despedirá en 2013 a 2 135 trabajadores 

Finalizado el plazo de acogimiento voluntario, si no se hubiese 

alcanzado el cupo previsto con adscripciones voluntarias... 

 05/04/2013 Pescanova solicita el concurso voluntario de acreedores 

La reunión, reclamada por algunos de los accionistas, se ha 

prolongado hasta casi el mismo día en que finalizaba el plazo de 

entrega de las cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). 

 01/04/2013 Último día para que los proveedores municipales presenten 

facturas 

Hoy finaliza el plazo para que los proveedores que quieran cobrar 

facturas pendientes de ayuntamientos puedan acogerse a la 

extensión del 'Plan de Pago a Proveedores', ampliación probada por 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas... 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Hubieron    

N.  Fecha      Titulares  

 05/04/2013 Un testigo implica al presidente en una matanza de indígenas 

Sí, hubieron ejecuciones de la compañía (militar)", ha respondido 

el testigo... 

 

 

2.El Ideal -Nacional  

        Verbo      Interceptar   

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 Tres detenidos en Almería por documentación falsa y el robo de 

un vehículo 

http://www.ideal.es/granada/rc/20130405/economia/iberia-salida-201304051438.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130405/economia/pescanova-solicita-concurso-voluntario-201304050044.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130401/economia/termina-plazo-para-proveedores-201304010029.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130401/economia/termina-plazo-para-proveedores-201304010029.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130405/internacional/testigo-implica-presidente-matanza-201304050155.html
http://www.ideal.es/almeria/20130530/local/almeria/tres-detenidos-almeria-documentacion-201305301359.html
http://www.ideal.es/almeria/20130530/local/almeria/tres-detenidos-almeria-documentacion-201305301359.html
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A los pocos minutos un indicativo policial interceptó en la calle 

Sierra de Gredos, a dos individuos circulando en un vehículo que 

coincidía plenamente con las características aportadas por la sala 

091... 

 21/05/2013 Tres detenidos acusados de agredir a un camionero y denunciar 

un falso robo de su coche en Pinos Puente (Granada) 

...ocupaban los tres individuos ahora detenidos fue interceptado 

tras sufrir un accidente, accidente que se produjo cuando el 

conductor del vehículo intentó atropellar al guardia civil que le 

estaba dando el alto. 

 05/05/2013 Detenido un joven acusado de exhibirse desnudo desde un coche ante una 

niña de nueve años 

...de los agentes" e inició "una loca y peligrosa huida" por las calles 

de Jaén en la que llegó a "poner en serio peligro a varios peatones" 

e impactó contra tres vehículos, tras lo que fue 

finalmente interceptado y detenido en las afueras de la ciudad. 

 03/05/2013 El kilo de 'maría' del patrón venido a menos 

Tras ver a la patrulla, este individuo se montó en un turismo, pisó el 

acelerador y desapareció del lugar. El vehículo de los agentes se 

apresuró para no perderle de vista... hasta que vieron cómo 

estacionaba el coche en otra calle muy próxima a un domicilio. 

Antes de que cruzara la puerta de esta vivienda, los agentes lo 

interceptaron... 

 02/05/2013 Detenidas dos jóvenes por robar mientras pedían firmas para una ONG 

Esta mañana ambas hubieran repetido lo propio en Peligros si la 

Policía Local no las hubiera sorprendido abordando a otro anciano. 

Éstas al ver a los policías locales han intentado huir, pero han sido 

interceptadas por los policías 

 02/05/2013 La Fiscalía se opone a liberar a los siete narcos capturados en 

Alborán a bordo del 'Moon Light' 

vuelva a dejar en la calle a narcotraficantes interceptados en alta 

mar. 

http://www.ideal.es/granada/20130521/local/provincia-granada/tres-detenidos-acusados-agredir-201305211505.html
http://www.ideal.es/granada/20130521/local/provincia-granada/tres-detenidos-acusados-agredir-201305211505.html
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201405/05/detenido-joven-acusado-exhibirse-20140505161741.html
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201405/05/detenido-joven-acusado-exhibirse-20140505161741.html
http://www.ideal.es/granada/20140503/local/granada/kilo-maria-patron-venido-201405031717.html
http://www.ideal.es/granada/20140502/local/provincia-granada/detenidas-jovenes-robar-mientras-201405021415.html
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 29/04/2013 El 'clan de las Bosnias' se reactiva en los lugares más turísticos de Granada 

...móvil y demás pertenencias, valoradas en unos 920 euros. En ese 

momento los agentes interceptaron a las tres mujeres, recuperando 

los objetos sustraídos que fueron reintegrados a sus propietarios.  

 29/04/2013 Detenidos por robarle un bolso a una menor en San Marcos 

...realizando labores de Seguridad Ciudadana en el recinto ferial, 

observó la persecución por lo que rápidamente colaboró con el 

personal de seguridad del local logrando interceptar y detener a los 

asaltantes, recuperando así el bolso de la menor.  

 26/04/2013 Detenido en El Ejido tras una persecución el acusado de tres 

robos violentos que amenazó a una víctima en Tuenti 

El detenido, al percatarse de la presencia policial, huyó a gran 

velocidad en un turismo propiedad de una amiga, tras una 

arriesgada persecución por varias calles de la localidad, 

fue interceptado y detenido en la calle Manolo Escobar... 

 24/04/2013 Detenido un hombre por la quema intencionada de varios 

contenedores en Málaga 

...el hombre trató de eludirles, pero fue interceptado y cacheado 

por los policías locales, que le localizaron e intervinieron el 

mechero con el que supuestamente provocaba los incendios... 

 24/04/2013 Interceptados 1200 kilos de hachís en una embarcación que se 

dirigía a Cádiz 

los dos tripulantes de la barca fueraborda y una tercera persona, que 

aguardaba en la... procedieron a interceptarla y abordarla para 

inspeccionar su interior.  

 16/04/2013 Conduce en Granada un ciclomotor por dirección prohibida 

portando una bolsa con cocaína 

...observaron en el municipio de Armilla a un varón que circulaba 

con su ciclomotor por dirección prohibida. Tras ser interceptado, 

presentó a los policías un documento de identidad caducado... 

 16/04/2013 Los siete inmigrantes en Chafarinas son susceptibles de pedir 

asilo en España 

http://www.ideal.es/granada/201404/29/clan-bosnias-reactiva-lugares-20140429131731.html
http://www.ideal.es/almeria/20140429/local/provincia-almeria/detenidos-robarle-bolso-menor-201404291107.html
http://www.ideal.es/almeria/20130426/local/poniente/detenido-ejido-tras-persecucion-201304261042.html
http://www.ideal.es/almeria/20130426/local/poniente/detenido-ejido-tras-persecucion-201304261042.html
http://www.ideal.es/andalucia/201404/24/detenido-hombre-quema-intencionada-20140424171423.html
http://www.ideal.es/andalucia/201404/24/detenido-hombre-quema-intencionada-20140424171423.html
http://www.ideal.es/nacional/201404/24/interceptados-kilos-hachis-embarcacion-20140424150214-rc.html
http://www.ideal.es/nacional/201404/24/interceptados-kilos-hachis-embarcacion-20140424150214-rc.html
http://www.ideal.es/granada/20130416/local/granada/conduce-granada-ciclomotor-direccion-201304161408.html
http://www.ideal.es/granada/20130416/local/granada/conduce-granada-ciclomotor-direccion-201304161408.html
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..."cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito sea entrar 

de manera irregular en España... 

 14/04/2013 Piden 4 años a un joven acusado de conducir ebrio y llevar 

cocaína oculta en los calzoncillos 

La Fiscalía tiene previsto solicitar penas que suman cuatro años de 

prisión para un vecino de Pulpí (Almería) acusado de conducir 

ebrio a gran velocidad por las calles del centro del municipio y al 

que, al ser interceptado su coche, se le... ,30 horas del 9 de 

septiembre de 2012 por la calle Virgen del Mar de Pulpí al volante 

de un turismo de alta gama a "velocidad elevada" cuando 

fue interceptado por la Guardia Civil. 

 11/04/2013 Intervenidos 29 kilos de cocaína en un crucero con escala en 

países sudamericanos 

...finalización del crucero en el Puerto de Cádiz, este pasajero fue 

interceptado portando una faja con cinco paquetes de cocaína y 

otros dos envases en un doble fondo de sus zapatillas.  

 09/04/2013 Al menos 20 alumnos apuñalados en un colegio cerca de 

Pittsburgh 

El sospechoso, armado con dos cuchillos, fue atacando al resto de 

personas mientras caminaba, antes de ser interceptado por dos 

guardias del centro... 

 09/04/2013 Detenidos dos jóvenes acusados de asaltar al menos a diez 

mujeres jóvenes en el centro de Almería 

Varias patrullas policiales se dirigieron a la zona y minutos más 

tarde agentes de Seguridad Ciudadana consiguieron interceptar a 

los dos varones, que coincidían plenamente con las características 

aportadas... 

 08/04/2013 La Policía Nacional detiene al presunto autor de dos robos con 

fuerza en áticos de Almería 

Posteriormente los tres policías lo interceptaron en la calle 

Sorrento procediendo a su detención como presunto autor de un 

delito de robo con fuerza en grado de tentativa.  

http://www.ideal.es/almeria/20140414/local/almeria/piden-anos-joven-acusado-201404141544.html
http://www.ideal.es/almeria/20140414/local/almeria/piden-anos-joven-acusado-201404141544.html
http://www.ideal.es/nacional/201404/11/intervenidos-kilos-cocaina-crucero-20140411173921-rc.html
http://www.ideal.es/nacional/201404/11/intervenidos-kilos-cocaina-crucero-20140411173921-rc.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140409/internacional/menos-alumnos-apunalados-colegio-201404092236.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140409/internacional/menos-alumnos-apunalados-colegio-201404092236.html
http://www.ideal.es/almeria/20130409/local/almeria/detenidos-jovenes-acusados-asaltar-201304091430.html
http://www.ideal.es/almeria/20130409/local/almeria/detenidos-jovenes-acusados-asaltar-201304091430.html
http://www.ideal.es/almeria/20140408/local/almeria/policia-nacional-detiene-presunto-201404081145.html
http://www.ideal.es/almeria/20140408/local/almeria/policia-nacional-detiene-presunto-201404081145.html
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 18/03/2013 Roba 3500 kilos de atún en conserva de un camión mientras el 

conductor duerme 

El detenido, que fue interceptado en la localidad de Manzanares, 

ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real)... 

 18/03/2013 Denuncia el robo de su coche tras doblar la tasa de alcohol 

Un joven de 27 años fue interceptado en la A-44 a la altura del 

término municipal de Armilla... 

El individuo interceptado por la Guardia Civil salió de su 

vehículo... 

 15/03/2013 Decomisan numerosas monedas romanas y árabes de gran valor 

en Granada 

Tras una serie de investigaciones llevadas a cabo y varios intentos 

de localización, el denunciado fue interceptado cuando circulaba 

en su vehículo en la citada localidad, llevando en su interior una 

gran cantidad de monedas... 

 13/03/2013 Los inmigrantes que no superen el cordón policial serán devueltos 'en 

caliente' a Marruecos 

Tarajal le costó la vida a 15 jóvenes subsaharianos. González Pérez 

dijo que todos los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular 

y se intercepten... 

 13/03/2013 Detenido en Melilla un madrileño de 61 años con 19 kilos de 

polen de hachís cuando iba a embarcar a Motril 

A la vista de estos hechos, el jefe del dispositivo policial 

decidió interceptar inmediatamente a este hombre antes de que 

pudiera embarcar con su coche en un ferry y salir de Melilla... 

 13/03/2013 El Gobierno anuncia que la 'devolución en caliente' se aplicará 

en todos los casos de salto 

...por la playa del Tarajal le costó la vida a 15 jóvenes 

subsaharianos. González Pérez dice que todos los inmigrantes que 

hayan entrado de forma irregular y se intercepten... 

 11/03/2013 Al menos 29 heridos en un asalto masivo a la valla de Melilla 

http://www.ideal.es/granada/20130318/local/provincia-granada/roba-kilos-atun-conserva-201303181619.html
http://www.ideal.es/granada/20130318/local/provincia-granada/roba-kilos-atun-conserva-201303181619.html
http://www.ideal.es/granada/20140318/local/granada/denuncia-robo-coche-tras-201403180001.html
http://www.ideal.es/granada/20130315/local/granada/decomisan-numerosas-monedas-romanas-201303151552.html
http://www.ideal.es/granada/20130315/local/granada/decomisan-numerosas-monedas-romanas-201303151552.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140228/espana/inmigrantes-superen-cordon-policial-201403132056.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140228/espana/inmigrantes-superen-cordon-policial-201403132056.html
http://www.ideal.es/granada/20130313/local/costa/detenido-melilla-madrileno-anos-201303132159.html
http://www.ideal.es/granada/20130313/local/costa/detenido-melilla-madrileno-anos-201303132159.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140313/espana/delegado-ceuta-devolucion-caliente-201403131916.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140313/espana/delegado-ceuta-devolucion-caliente-201403131916.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130311/espana/unos-inmigrantes-asaltan-valla-201303111120.html
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...dos guardias civiles sufrieron contusiones de distinta 

consideración, en un caso en la mano izquierda y espalda, al ser 

golpeado con un objeto de hierro por un inmigrante, y en el otro por 

traumatismos en pie y mano por agresiones sufridas en el intento de 

interceptar a los inmigrantes... 

 06/03/2013 Marruecos intercepta una patera con 73 subsaharianos 

La Policía marroquí ha interceptado hoy a 73 emigrantes, 

supuestamente de origen subsahariano, en la zona del Estrecho en el 

norte de Marruecos... 

 06/03/2013 La Policía detiene en menos de 48 horas a dos fugitivos 

buscados por la justicia española 

Los agentes de la Policía Nacional interceptaron a un joven de 

origen magrebí, identificado como M. S... 

 03/03/2013 Llega a Melilla una patera con una veintena de subsaharianos 

Una patera impulsada por un motor de 90 caballos con unos 20 

inmigrantes a bordo ha conseguido llegar este domingo a Melilla, si 

bien, de los ocupantes, la Guardia Civil ha logrado interceptar a 

once... 

 27/02/2013 Dos años de cárcel en Granada por pagar con billetes falsos en 

comercios para obtener dinero legal 

...solicitar consumiciones por valor de 8,80 euros, pagaron, y 

lograron 47,20 euros. El acusado fue interceptado ese día con 

cerca de 40 billetes de 50 euros falsos... 

 27/02/2013 La defensora del pueblo dice que «no fue prudente» usar 

pelotas de goma 

...la marcha de los inmigrantes interceptados tras entrar en Ceuta y 

Melilla de forma irregular... 

"cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar 

irregularmente en España, se proceda al traslado de dicha persona a 

las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía... 

 26/02/2013 Interceptan a 300 inmigrantes cerca de la frontera de Ceuta 

...fuentes policiales en la ciudad autónoma, la 

http://www.ideal.es/granada/rc/20140306/espana/marruecos-intercepta-patera-201403061806.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140306/almeria/policia-detiene-menos-horas-20140306.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140306/almeria/policia-detiene-menos-horas-20140306.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130303/espana/llega-melilla-patera-veintena-201303031602.html
http://www.ideal.es/granada/20140227/local/granada/anos-carcel-granada-pagar-201402271351.html
http://www.ideal.es/granada/20140227/local/granada/anos-carcel-granada-pagar-201402271351.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140227/espana/defensora-pueblo-imprudente-ceuta-201402271206.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140227/espana/defensora-pueblo-imprudente-ceuta-201402271206.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140226/espana/interceptan-inmigrantes-cerca-frontera-201402261005.html
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Gendarmería interceptó a los inmigrantes cuando se encontraban 

esta madrugada a unos tres kilómetros de la frontera ceutí en la 

localidad de Castillejos.  

 18/02/2013 Cuatro detenidos en Granada por robos con intimidación en una 

operación con un agente herido 

...los casos localizar a los presuntos autores, dándose la 

circunstancia de que los dos que portaban los cuchillos se dieron a 

la fuga, al tiempo que arrojaron las armas blancas al suelo para 

intentar ocultarlas sin conseguirlo, ya que fueron interceptados... 

 10/02/2013 Detenido por un nuevo atraco a Correos en Torreperogil 

Tras amenazar a los empleados cogió cuanto dinero pudo y se 

marchó. Muy cerca de la oficina fue interceptado por agentes del 

puesto de Torreperogil... 

 09/02/2013 Detenidos 'in fraganti' en Granada dos jóvenes cuando 

intentaban sustraer material de una vivienda de la capital 

...uno de los jóvenes fue detenido cuando, al percatarse de la 

presencia policial, "saltó por una de las ventanas de la vivienda y 

una vez en la calle inició su fuga a pie". Sin embargo, debido al 

dispositivo policial fue interceptado y detenido... 

 07/02/2013 Detenido en Motril por agredir a un policía cuando iba a 

apresarlo por órdenes judiciales pendientes 

En un comunicado, la Policía ha señalado que la agresión al agente 

se produjo en el momento en el que interceptaron a esta persona y 

comprobaron todos los datos de filiación... 

 05/02/2013 Detenido por robar en varias viviendas de Motril  

como una persona desconocida había escalado el muro exterior de 

su vivienda ...para prevenir robos se personaron en el domicilio, 

sorprendieron al individuo “in fragranti” bajando del muro de la 

vivienda por el que había accedido con la intención de huir del 

lugar, si bien debido a la rápida actuación fue interceptado y 

detenido. 

 04/02/2013 Detenidos en Pinos Puente dos hermanos acusados de robar un 

http://www.ideal.es/granada/20140218/local/granada/cuatro-detenidos-granada-robos-201402181336.html
http://www.ideal.es/granada/20140218/local/granada/cuatro-detenidos-granada-robos-201402181336.html
http://www.ideal.es/jaen/v/20140210/jaen/detenido-nuevo-atraco-correos-20140210.html
http://www.ideal.es/granada/20140209/local/granada/detenidos-fraganti-granada-jovenes-201402091540.html
http://www.ideal.es/granada/20140209/local/granada/detenidos-fraganti-granada-jovenes-201402091540.html
http://www.ideal.es/granada/20140207/local/costa/detenido-motril-agredir-policia-201402071053.html
http://www.ideal.es/granada/20140207/local/costa/detenido-motril-agredir-policia-201402071053.html
http://www.ideal.es/granada/20140205/local/motril/detenido-robar-varias-viviendas-201402051114.html
http://www.ideal.es/granada/20140204/local/provincia-granada/detenidos-pinos-puente-hermanos-201402041252.html
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cargamento de televisores de un camión en Écija 

Inmediatamente después de que el conductor de la furgoneta viera 

el coche policial, huyó; pero a los dos individuos no les dio tiempo 

a salir corriendo y los agentes consiguieron interceptarlos... 

 04/02/2013 Imputado un conductor que circulaba a 213 kilómetros por 

hora en la Autovía del Mediterráneo 

La Guardia Civil ha imputado a un conductor de 41 años que fue 

interceptado cuando circulaba a 213 kilómetros por hora en la 

Autovía del Mediterráneo (A-7) a su paso por el norte de Almería... 

 03/02/2013 Detenido al ser sorprendido con 141 joyas robadas 

Una vez allí, los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana 

lograron interceptar a "El Pitufo" cuando éste intentaba escapar del 

lugar de los hechos por los tejados de los inmuebles de la zona. 

 30/01/2013 Detenido en Granada por robar objetos y casi 1.000 euros a los 

pasajeros de un autobús cuando dormían 

Los policías interceptaron al supuesto autor de los hechos... 

 25/01/2013 Piden 7 años de cárcel para un acusado de pagar con billetes 

falsos 

...lograron 47,20 euros. El acusado fue interceptado ese día con 

cerca de 40 billetes de 50 euros falsos, así como 318,07... 

 23/01/2013 Detenido uno de los presuntos autores de nueve robos en 

interior de viviendas de la provincia de Granada 

...pero sólo tres de ellos consiguieron montarse en el coche y huir; 

el cuarto, no obstante, fue interceptado y detenido. 

 22/01/2013 Marruecos aborta un intento de asalto a la valla de Melilla  

Para evitar ser interceptados, los inmigrantes se ocultaban entre la 

maleza y los árboles, cuerpo a tierra... 

 08/01/013 Un hombre ebrio de 63 años conduce en sentido contrario 10 

kilómetros por la A-92 

...tipo de concurso de apuestas ni nada similar. Este hombre de 63 

años fue interceptado en la A-92 a la altura de La Peza después de 

que la Guardia Civil de Tráfico lo abordara. Los agentes le 

http://www.ideal.es/almeria/20140204/local/almeria/imputado-conductor-circulaba-kilometros-201402041223.html
http://www.ideal.es/almeria/20140204/local/almeria/imputado-conductor-circulaba-kilometros-201402041223.html
http://www.ideal.es/almeria/20130203/local/almeria/detenido-sorprendido-joyas-robadas-201302031015.html
http://www.ideal.es/granada/20140130/local/granada/detenido-granada-robar-objetos-201401301033.html
http://www.ideal.es/granada/20140130/local/granada/detenido-granada-robar-objetos-201401301033.html
http://www.ideal.es/granada/20140125/local/granada/piden-anos-carcel-para-201401251127.html
http://www.ideal.es/granada/20140125/local/granada/piden-anos-carcel-para-201401251127.html
http://www.ideal.es/granada/20140123/local/provincia-granada/detenido-presuntos-autores-nueve-201401231508.html
http://www.ideal.es/granada/20140123/local/provincia-granada/detenido-presuntos-autores-nueve-201401231508.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140122/espana/marruecos-aborta-intento-asalto-201401221229.html
http://www.ideal.es/granada/20140108/local/granada/hombre-ebrio-anos-conduce-201401080013.html
http://www.ideal.es/granada/20140108/local/granada/hombre-ebrio-anos-conduce-201401080013.html
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imputaron un delito de alcoholemia... 

 07/01/013 Tres detenidos 'in fragranti' en Granada robando tubos de 

cobre 

Los tres individuos al percatarse de la presencia policial, iniciaron 

su huida siendo interceptados y detenidos por los agentes tras una 

persecución a pie. 

 06/01/2013 Los extranjeros interceptados en pateras en 2005 fueron 1853 

A nivel nacional fueron interceptados 11 781 extranjeros durante 

el pasado año, lo que supone un descenso del 24 por ciento con 

respecto a 2004... 

 06/01/2013 Detenidos dos jóvenes en la capital acusados de hurtos y 

sustracciones violentas en Nochevieja 

... los agentes organizaron un dispositivo 'ad hoc' y lograron 

interceptar en una zona céntrica cercana, a dos jóvenes... 

que uno de los jóvenes propinó un empujón a un policía y huyó del 

lugar, iniciándose una persecución por las calles adyacentes y 

siendo interceptado por otra dotación de Policía Nacional. 

 04/01/2013 La Policía Local de Níjar detiene a siete ladrones 'in fraganti' 

en un mes 

Al interceptar al individuo se le intervinieron una escopeta de 

perdigones y una navaja de grandes dimensiones. 

 03/01/2013 Detenidos tres jóvenes en Granada por forzar una máquina 

expendedora con petardos 

...cuando una dotación policial interceptó a un joven que llevaba en 

su poder diversos productos al parecer provenientes de una máquina 

expendedora de productos para la higiene personal. 

 

 

2.El Ideal -Internacional  

        Verbo      Interceptar     

N.  Fecha      Titulares  

 14/04/2013 Aparece la periodista de Globovisión Nairobi Pinto 

http://www.ideal.es/granada/20140107/local/granada/tres-detenidos-fragranti-granada-201401071420.html
http://www.ideal.es/granada/20140107/local/granada/tres-detenidos-fragranti-granada-201401071420.html
http://www.ideal.es/granada/pg060106/prensa/noticias/Local_Almeria/200601/06/ALM-SUBARTICLE-014.html
http://www.ideal.es/granada/20140106/local/granada/detenidos-jovenes-capital-acusados-201401062004.html
http://www.ideal.es/granada/20140106/local/granada/detenidos-jovenes-capital-acusados-201401062004.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140104/provincia/policia-local-nijar-detiene-20140104.html
http://www.ideal.es/almeria/v/20140104/provincia/policia-local-nijar-detiene-20140104.html
http://www.ideal.es/granada/20130103/local/granada/detenidos-tres-jovenes-granada-201301031341.html
http://www.ideal.es/granada/20130103/local/granada/detenidos-tres-jovenes-granada-201301031341.html
http://www.ideal.es/internacional/america-latina/201404/14/aparece-periodista-globovision-nairobi-20140414161320-rc.html
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Nairobi Pinto, jefa del equipo de corresponsales del canal 

venezolano, fue secuestrada el domingo, 6 de abril, por un grupo de 

encapuchados que la interceptaron cuando salía de su vivienda, 

situada en una urbanización de Caracas. 

 05/04/2013 El tirador de Fort Hood no tenía objetivos concretos al disparar 

Milley destacó que el tirador fue interceptado por una agente de la 

policía militar... 

 05/04/2013 Detenido con 37 perros muertos para convertir en salchichas 

El hallazgo se produjo por casualidad, cuando el conductor de una 

camioneta cometió una infracción de tráfico y fue interceptado por 

un policía; al inspeccionar su carga, el agente descubrió los 

cadáveres de los perros en el remolque... 

 18/03/2013 Socorren a 1200 inmigrantes en el estrecho de Sicilia 

Esta misma mañana, la Marina italiana interceptó a otros 596 

inmigrantes... 

 22/02/2013 La oposición consuma la revolución y destituye a Yanukóvich 

Después, Yanukóvich intentó huir a la vecina Rusia pero 

fue interceptado en la frontera... 

 17/02/2013 El opositor López anuncia que se entregará mañana 

De acuerdo con la oposición, un grupo de estudiantes se desvió 

hacia el Ministerio Público para exigir la liberación de los 

compañeros detenidos en semanas anteriores y uno de los llamados 

colectivos –grupos de choque pro gubernamentales– les interceptó. 

 

 

2.El Ideal -Deporte  

        Verbo      Interceptar     

N.  Fecha      Titulares  

 16/04/2013 Diego Trotta detenido por agresión a su ex mujer 

...el video se pude visualizar como el hombre espera escondido, a la 

espera de la salida de su ex mujer, para luego atacarla por detrás, 

halarle de los cabellos y arrastrarla por la vereda donde fue 

interceptada. 

 

http://www.ideal.es/granada/rc/20140404/internacional/tirador-fort-hood-tenia-201404040130.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130405/internacional/detenido-marroqui-perros-muertos-201304050808.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140318/internacional/socorren-inmigrantes-estrecho-sicilia-201403182124.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140222/internacional/klitschko-pedira-dimision-yanukovich-201402220914.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20140217/internacional/opositor-lopez-anuncia-entregara-201402170109.html
http://www.ideal.es/futbol-latino/noticias/diego-trotta-detenido-agresion-201404161537.html
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3.El Universal- Nacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 20/05/2013 Muerte de ‘Negro Eliécer’, golpe para círculo de ‘Timochenko’ 

En el sector conocido como El Cobre, área rural del municipio de 

Hacarí, región del Catatumbo (Norte de Santander) fue abatido 

Ernesto Antonio Hurtado Peñalosa, alias... 

Inteligencia del Ejército estableció que el abatido cabecilla, como 

coordinador del 'Bloque Magdalena Medio', mantenía el control de 

la producción... 

En la operación militar también fue abatida alias ‘Tatiana’ 

identificada como cabecilla de finanzas de la columna móvil 

‘Antonia Santos’ del Frente 33 de las Farc. 

 20/05/2013 Abatido en Norte de Santander alias ‘Negro Eliécer’, jefe de 

Farc 

 12/05/2013 Matan a sospechoso en caso de rehenes en Nueva Jersey 

...el sospechoso fue abatido a tiros durante el rescate de tres niños 

en la vivienda, dijeron las autoridades el domingo. 

Un oficial abatió a tiros a Murphy porque amenazó a uno de los 

menores. 

 08/05/2013 Abatido alias 'Caliche', jefe de la columna 'Jacobo Arenas' de 

las Farc 

 30/04/2013 Confirman muerte de ‘Nicuro’, jefe de seguridad de ‘El Paisa’ 

uno de los cuatro guerrilleros abatidos es alias ‘Nicuro’, jefe de 

seguridad de alias ‘El Paisa’, cabecilla de esa estructura guerrillera. 

 24/04/2013 Fue abatido segundo cabecilla de ‘Los Urabeños’ 

El jefe militar de la banda criminal Los Urabeños, conocido como 

'El Negro Sarley',... fue abatido por la policía este miércoles en el 

noroeste de Colombia, informó una fuente oficial.  

 16/04/2013 Con quema de llantas protestan en los Cuatro Vientos  

Alexander Cedén Hernández, conocido como ‘Chacarita’, quien fue 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/muerte-de-negro-eliecer-golpe-para-circulo-de-timochenko-120190
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/abatido-alias-caliche-jefe-de-la-columna-jacobo-arenas-de-las-farc-118824
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/abatido-alias-caliche-jefe-de-la-columna-jacobo-arenas-de-las-farc-118824
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/con-quema-de-llantas-protestan-en-los-cuatro-vientos-116247
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abatido en días pasados por la Policía cuando intentaban 

aprehenderlo. 

 15/04/2013 Policía da muerte a pandillero 

La Policía asegura que al momento de ser abatido a Alexander le 

encontraron un revólver, calibre 38... 

 22/03/2013 Farc han perdido 35 cabecillas y más de 2 mil hombres en 18 

meses  

‘...Urabeños’ con sus armas; en Segovia (Antioquia) fue abatido el 

jefe de la estructura de ‘Los Rastrojos’. 

 26/02/2013 Córdoba consolida su pie de fuerza con 3.200 hombres 

El ministro Pinzón reconoció el trabajo de la Fuerza Pública que 

abatió al segundo cabecilla del frente “Camilo Torres” de las Farc 

y al cuarto cabecilla del frente Séptimo de esa organización. 

 24/02/2013 Abatido segundo cabecilla del frente 'Camilo Torres' de las 

Farc 

según inteligencia militar era el segundo cabecilla y jefe de finanzas 

del frente 'Camilo Torres', de las Farc, fue abatido en combates que 

se registraron entre una cuadrilla de ese grupo al margen de la ley... 

 24/02/2013 Asesinan a belga en Acapulco, cerca de sede del Abierto 

Mexicano de Tenis 

El fallecido, de 58 años, cuya nacionalidad fue determinada por una 

identificación oficial, recibió un impacto de bala en un aparente 

intento de asalto y cayó abatido al lado de su vehículo deportivo 

 24/02/2013 Triste fin de reina de belleza seducida por narco  

Bajo de la foto: La muchacha sostuvo un romance con un temido 

mafioso y falleció en noviembre, con un fusil AK-47 en mano, 

abatida por la metralla de soldados mexicanos. // AP 

La muchacha sostuvo un romance con un temido mafioso y falleció 

en noviembre, con un fusil AK-47 en mano, abatida por la metralla 

de soldados mexicanos. 

 17/02/2013 No confirman muerte de alias 'Rubín Morro'  

Tampoco se confirmó si habría sido abatido el cabecilla... 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/farc-han-perdido-35-cabecillas-y-mas-de-2-mil-hombres-en-18-meses-113402
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/farc-han-perdido-35-cabecillas-y-mas-de-2-mil-hombres-en-18-meses-113402
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/no-confirman-muerte-de-alias-rubin-morro-109027
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 16/02/2013 Abatido alias ´el Tío´ cabecilla del frente 21 de las Farc 

Bajo de la foto: Alias ´el Tío´ cabecilla del frente 21 de las Farc fue 

abatido en enfrentamientos con el ejército. // COLPRENSA  

Alias 'El Tío', cabecilla de la estructura "Jacobo Prías Alape" del 

frente 21 de las Farc, que actúa en Tolima, fue abatido el sábado 

por la Quinta División del Ejército Nacional. 

 13/02/2013 Siete soldados murieron en combates en Milán, Caquetá  

Milán (Caquetá). Las autoridades también tratan de establecer el 

número de guerrilleros abatidos. 

 12/02/2013 Aumentan neutralizaciones de guerrilleros de Farc: Mindefensa 

Recalcó que han sido abatidos alias 'Jacobo Arango', miembro del 

Estado Mayor y comandante del Frente 5 en Córdoba... 

 09/02/2013 Varios guerrilleros fueron abatidos por parte del ejército 

La semana pasada fue abatido el jefe máximo del frente quinto de 

las Farc, alias Jacobo Arango, junto a cinco de sus hombres... 

 08/02/2013 Farc reconoce muerte de guerrillero del estado mayor 

El general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, 

aseguró que con esta baja asciende a 27 el número de cabecillas de 

las Farc abatidos en el marco de las operaciones... 

 07/02/2013 Siguen operativos en el Paramillo, Ejército persigue a “el 

manteco”  

El abatido guerrillero del 12 frente de las Farc, alias Jacobo 

Arango, quien murió junto a otros 

 03/02/2013 Sur de Brasil sufre una nueva ola de ataques criminales  

un presunto delincuente de 22 años fue abatido en un 

enfrentamiento con la policía en Joinville... 

 02/02/2013 El sector minero-energético está en la mira de guerrilla 

De hecho, según el comandante del Ejército, general Sergio 

Mantilla, el recién abatido jefe del Frente 5 de las Farc, alias 

‘Jacobo Arango’, que operaba en el Nudo de Paramillo... 

 01/02/2013 FF.MM. abatieron a comandante del frente 5 de las Farc 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/siete-soldados-murieron-en-combates-en-milan-caqueta-108610
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/siguen-operativos-en-el-paramillo-ejercito-persigue-el-manteco-107705
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/siguen-operativos-en-el-paramillo-ejercito-persigue-el-manteco-107705
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/sur-de-brasil-sufre-una-nueva-ola-de-ataques-criminales-107209
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Bajo de foto: Luis Carlos Durango Arango, alias ‘Jacabo Arango’, 

comandante del Frente 5 de las Farc, y a la vez jefe encargado del 

Bloque Noroccidental de esa guerrilla. Abatido por las Fuerzas 

Armadas. // COLPRENSA  

...después de la muerte de alias 'Alfonso Cano', fue abatido Luis 

Carlos Durango Arango, alias ‘Jacabo Arango’, comandante del 

Frente 5 de las Farc... 

El general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, 

aseguró que con esta baja asciende a 27 el número de cabecillas de 

las Farc abatidos en el marco de las operaciones militares... 

De acuerdo con el comandante del Ejército, general Sergio 

Mantilla, el cabecilla abatido, por ser miembro del Estado Mayor 

de las Farc... 

la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de esa 

estructura y abatió a 14 insurgentes. 

 31/01/2013 Seguiremos combatiendo a las Farc en todo el país: Mindefensa  

En ese sentido, el Ministro reportó que en las últimas horas fueron 

abatidos seis guerrilleros de las Farc: uno en el Guaviare... 

 31/01/2013 Fuerzas Militares seguirán combatiendo a las Farc: Mindefensa  

Reveló el funcionario que en las últimas horas han sido abatidos 

seis integrantes de las Farc: uno en el Guaviare ... 

 27/01/2013 90% de los municipios del país ya no tienen integrantes de las 

Bacrim  

“Las bandas criminales han sido golpeadas en el año 2012 como 

nunca antes, todos los que eran jefes de una banda criminal fueron 

capturados o abatidos... 

 11/01/2013 Policía abatió a dos extorsionistas de 'los Rastrojos' en el Valle 

Dos hombres que, según la Policía, venían extorsionando a 

ganaderos y..., fueron abatidos al medio día de este viernes tras 

enfrentarse con las autoridades. 

 09/01/2013 Muere comandante de la compañía 'Capitán Mauricio' de las 

Farc 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/fuerzas-militares-seguiran-combatiendo-las-farc-mindefensa-106825
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/90-de-los-municipios-del-pais-ya-no-tienen-integrantes-de-las-bacrim-106336
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/90-de-los-municipios-del-pais-ya-no-tienen-integrantes-de-las-bacrim-106336
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/policia-abatio-dos-extorsionistas-de-los-rastrojos-en-el-valle-104527
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Bajo de la foto: El Ejército abatió al presunto comandante de la 

compañía 'Capitán Mauricio', del frente de guerra 'Darío de Jesús 

Ramírez Castro' de las Farc en Antioquia. // COLPRENSA 

El Ejército abatió al comandante de la compañía 'Capitán 

Mauricio', del frente de guerra 'Darío de Jesús Ramírez Castro' de 

las Farc. 

 02/01/2013 "El quinto frente de las Farc fue desmantelado": Comando 

FAC 

La operación ‘Diluvio’ dejó como resultado 14 guerrilleros 

abatidos así como la incautación de fusiles... 

 02/01/2013 Revelan nuevos detalles de operación contra frente 5 de las Farc 

La operación ‘Diluvio’ dejó como resultado 14 guerrilleros 

abatidos así como la incautación de fusiles... 

 02/01/2013 Chavistas empiezan a perder el miedo a hablar de un futuro sin 

Chávez 

...entre ellos el Che Guevara, el zapatista subcomandante Marcos, el 

abatido líder libio Muammar Gadafi o el fallecido guerrillero 

colombiano Manuel Marulanda, fundador y líder de las FARC.   

 01/01/2013 Octava división debilitó a las Farc en oriente del país 

En cuanto al Eln, la Octava División del Ejército reportó que en el 

2012, abatió a ocho guerrilleros en desarrollo de operaciones 

militares. 

 01/01/2013 A Cali fueron trasladados heridos por atentado en Guapi 

...en la noche del pasado domingo 30 de diciembre fueron abatidos 

doce subversivos de las Farc... 

 01/01/2013 Un policía y dos menores heridos tras explosiones en Cauca 

...en la noche del pasado domingo 30 de diciembre fueron abatidos 

doce subversivos de las Farc... 

 
  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/revelan-nuevos-detalles-de-operacion-contra-frente-5-de-las-farc-103608
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/un-policia-y-dos-menores-heridos-tras-explosiones-en-cauca-103526


 

286 

 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 03/05/2013 México busca "ordenar" su relación de seguridad con EE.UU. 

...por lo que después se la entregaron a la Marina Armada que sí 

intervino y abatió al narcotraficante en un cruento operativo. 

 28/04/2013 Hospitalizado el padre de los hermanos Tsarnaev viajará a 

Estados Unidos una vez recuperado  

abril. Mientras que Tamerlan, de 26 años, fue abatido, Dzhokhar, 

de 19 años, resultó gravemente herido... 

 25/04/2013 Madre de los sospechosos de Boston critica a EEUU por muerte 

de su hijo 

Tamerlan, de 26 años, fue “abatido, cruelmente muerto. Quiero 

gritar al mundo entero: ¿qué hicieron? Él estaba vivo”, declaró la 

madre, Zubeidat, quien tenía cubierta la cabeza con un velo 

islámico.  

Mientras Tamerlan fue abatido, Dzhojar se encuentra hospitalizado 

desde el viernes cuando fue detenido en Watertown, en los 

suburbios de Boston, al cabo de un impresionante operativo 

policial.  

 25/04/2013 Atentado en Boston: padre de los hermanos Tsarnaev planea 

viajar a EE.UU 

Mientras Tamerlan fue abatido, Dzhojar se encuentra hospitalizado 

desde el viernes cuando fue detenido en Watertown, en los 

suburbios de Boston, al cabo de un impresionante operativo 

policial.  

 24/04/2013 Examinan inteligencia previa a atentados en Boston  

que según las autoridades fue abatido a tiros por los sospechosos 

del ataque al maratón... 

 24/04/2013 Enfrentamientos interétnicos dejan 21 muertos en región china 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/hospitalizado-el-padre-de-los-hermanos-tsarnaev-viajara-estados-unidos-una-v
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/hospitalizado-el-padre-de-los-hermanos-tsarnaev-viajara-estados-unidos-una-v
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/examinan-inteligencia-previa-atentados-en-boston-117177
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de Xinjiang 

“En total murieron 21 personas. En un principio murieron 15, entre 

ellas policías y agentes municipales, y luego en otros 

enfrentamientos seis agresores fueron abatidos con balas... 

 22/04/2013 EEUU: Intercambio de disparos cerca de Seattle deja cinco 

muertos 

Al ver llegar a los agentes, uno de los heridos tomó su arma y los 

policías lo abatieron. 

 22/04/2013 Acusado formalmente sospechoso de atentado en Boston  

...Tamerlan, de 26 años, que falleció abatido en un enfrentamiento 

con la policía el jueves. 

 22/04/2013 Tiroteo al sur de Seattle deja cinco muertos 

...un sospechoso que fue abatido a disparos por agentes que 

llegaron al lugar, dijo la Policía el lunes por la madrugada. 

 20/04/2013 Boston: derechos del sospechoso podrían ser limitados por 

seguridad 

Bajo de foto: En un operativo policial realizado el viernes, 

Tamerlan fue abatido por las autoridades, mientras que Dhzojar fue 

capturado tras haber sido baleado el viernes, y permanece 

hospitalizado en estado grave. // AFP  

... Tamerlan fue abatido por las autoridades, mientras que Dhzojar 

fue capturado tras haber sido baleado el viernes, y permanece 

hospitalizado en estado grave. 

 20/04/2013 EEUU busca respuestas a atentado de Boston a partir de 

hermanos chechenos 

...los dos hermanos chechenos sospechosos de las explosiones, uno 

abatido y el otro hospitalizado en estado grave tras haber sido 

capturado el viernes.  

...un policía murió y varios resultaron heridos en la primera parte 

del operativo, cuando fue abatido Tamerlan.  

 19/04/2013 El sospechoso del atentado de Boston se encuentra grave  

Tamerlan, de 26 años y abatido en la madrugada del viernes, tras 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/tiroteo-al-sur-de-seattle-deja-cinco-muertos-116905
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/el-sospechoso-del-atentado-de-boston-se-encuentra-grave-116716
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un gigantesco y prolongado operativo... 

 19/04/2013 Policía detuvo a sospechoso de atentado de Boston que estaba 

prófugo  

checheno sospechoso del atentado en el maratón de Boston junto 

con su hermano, abatido en la madrugada... 

 19/04/2013 Boston: Tío confirma identidad de sospechoso  

...individuo abatido es Tamerlan Tsarnaev, oriundo de una región 

cercana a Chechenia.  

 17/04/2013 Pesimismo antes de la votación sobre armas de fuego en Senado 

de EEUU 

...a menudo junto a familiares de los escolares abatidos a balazos 

por Adam Lanza el 14 de diciembre... 

 10/04/2013 14 muertos en tres balaceras entre policías y hombres armados 

en México 

Al repeler la agresión, la policía federal abatió a uno de los 

presuntos delincuentes, quien portaba numerosas armas cargadas... 

 26/03/2013 Ataque suicida mata cinco policías en Afganistán  

...chalecos hicieron detonar sus cargas en el interior y los otros 

cuatro fueron abatidos por la Policía... 

 25/03/2013 Policía mexicana abatió a niño de 13 años en rescate de un 

secuestrado  

...mexicano de Nuevo León (norte) fue abatido durante un 

operativo de rescate de la Policía... 

Un niño de 13 años que aparentemente custodiaba a un secuestrado 

en una vivienda del estado mexicano de Nuevo León (norte) fue 

abatido durante un operativo de rescate de la Policía... 

 07/03/2013 Senado de Estados Unidos confirma a Brennan como director 

de la CIA 

Desde ese cargo coordinó una "lista de personas a abatir" 

pertenecientes a Al Qaida en Pakistán, Somalia y Yemen. 

 08/02/2013 Nueve personas asesinadas en ataque a clínicas que vacunan 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/policia-detuvo-sospechoso-de-atentado-de-boston-que-estaba-profugo-116704
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/policia-detuvo-sospechoso-de-atentado-de-boston-que-estaba-profugo-116704
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/boston-tio-confirma-identidad-de-sospechoso-116599
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/boston-tio-confirma-identidad-de-sospechoso-116599
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/ataque-suicida-mata-cinco-policias-en-afganistan-113735
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/policia-mexicana-abatio-nino-de-13-anos-en-rescate-de-un-secuestrado-113723
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/policia-mexicana-abatio-nino-de-13-anos-en-rescate-de-un-secuestrado-113723
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contra poliomielitis 

 “Nueve personas fueron abatidas en dos ataques diferentes 

cometidos por hombres armados en triciclos (motorizados) contra 

dos dispensarios... 

 19/01/2013 Obama culpa a "terroristas" por muerte de rehenes en Argelia 

En la operación de este sábado, "el ejército argelino abatió a 11 

terroristas, y el grupo terrorista mató a siete rehenes extranjeros", 

afirmó la televisión estatal... 

 19/01/2013 Once presuntos sicarios abatidos en dos enfrentamientos 

Los uniformaron respondieron "abatiendo a seis delincuentes", 

dijo la fiscalía estatal en un escueto comunicado de prensa. 

 19/01/013 Siete rehenes extranjeros muertos en asalto final en Argelia  

Siete rehenes extranjeros murieron y 11 secuestradores fueron 

abatidos en un asalto final lanzado el sábado por la mañana por las 

fuerzas especiales argelinas... 

"El asalto fue a media mañana. Once terroristas fueron abatidos y 

los rehenes extranjeros murieron. Creemos que fueron asesinados 

en represalia", declaró esta fuente a la AFP. 

 18/01/2013 Un francotirador mata a un periodista francés en el norte de 

Siria  

regular de su muerte.  “Murió en uno de los frentes de Alepo, 

abatido por un francotirador del régimen”... 

 05/01/2013 Cuatro muertos en Aurora cerca del lugar de masacre en un 

cine en EE. UU. 

Un hombre mató a tres personas y fue abatido luego por la policía 

este sábado en una casa de Aurora... 

Este sábado, varias viviendas fueron evacuadas y calles bloqueadas 

por precaución, antes de que el atacante fuera abatido por la 

policía, según KUSA. 

 
  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/siete-rehenes-extranjeros-muertos-en-asalto-final-en-argelia-105388
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/un-francotirador-mata-un-periodista-frances-en-el-norte-de-siria-105264
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/un-francotirador-mata-un-periodista-frances-en-el-norte-de-siria-105264
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3.El Universal- Nacional 

        Verbo Abstenerse  

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 Ciudadano, en protesta, pide abstenerse a salir de paseo en 

carro 

 04/02/2013 Cuerpo de bomberos voluntarios de Arjona, marchando firme 

en el 2013 

...de Arjona,  por  lo que debió abstenerse hacerlo, suspender  la 

actuación  y resolver  la recusación... 

 

 

3.El Universal- Nacional 

        Verbo Abusar   

N.  Fecha      Titulares  

 06/04/2013 En Sincelejo, ICBF busca hogares sustitutos 

toman la decisión de acoger en sus hogares a niños que fueron 

maltratados, abusados o abandonados por su familia biológica... 

 10/02/2013 Murió esposa del Alcalde encargado de Cartagena  

y en la cual educan niños abusados y desnutridos entre los 2 y 14 

años de edad y a mujeres embarazadas ... 

 07/02/2013 Premiarán al hotel que más recursos recaudó en campaña 

Huésped de Corazón 

en beneficio de niños, niñas y adolescentes abusados, se hará en 

una sesión especial en el hotel ... 

 26/02/2013 Hoy se definen nuevas tarifas para taxis  

las carreras y, en caso de sentirse abusado, el usuario debe pedir la 

tarjeta para verificar el precio ... 

 

  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/murio-esposa-del-alcalde-encargado-de-cartagena-108191
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/premiaran-al-hotel-que-mas-recursos-recaudo-en-campana-huesped-de-corazon-107829
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/premiaran-al-hotel-que-mas-recursos-recaudo-en-campana-huesped-de-corazon-107829
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/hoy-se-definen-nuevas-tarifas-para-taxis-110085
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3.El Universal- Internacional 

        Verbo Abusar 

N.  Fecha      Titulares  

 11/03/2013 El nuevo papa tendrá más de un desafío por enfrentar 

El Vaticano sigue sometido a presiones para revelar qué hizo para 

proteger a los niños abusados por religiosos. 

 07/03/2013 Marc Ouellet, “cardenal de hierro” y gran conocedor de 

América Latina 

David Clohessy, director de la Red de Sobrevivientes de los 

Abusados por Sacerdotes (SNAP), con sede en Estados Unidos. 

 02/03/2013 Víctimas de abusos de sacerdote piden que cardenal chileno no 

asista a cónclave 

Hamilton, médico de profesión, denunció junto a otros cuatro 

feligreses haber sido abusado sexualmente en los años ochenta por 

el sacerdote... 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Absusar 

N.  Fecha      Titulares  

 02/04/2013 Teléfono roto 

La reforma de la Constitución para elección popular de alcaldes 

creo que fue una de las peores de la historia de nuestro país porque 

desde ese momento muchos de los municipios colombianos se han 

visto golpeados, vilipendiados, abusados por los elegidos dentro 

del período... 

 16/02/2013 Primer plano: Martha Lucía Noguera- 2013-02-16  

destinados a programas de atención de menores abusados y 

explotados sexualmente. ... 

 

  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/primer-plano-martha-lucia-noguera-2013-02-16
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3.El Universal- Nacional 

        Verbo Antojarse    

N.  Fecha      Titulares  

 27/05/2013 Gobierno y Farc superan la retórica por primera vez en 

diálogos de paz  

en un hecho que se antoja histórico, el Gobierno y las Farc pasaron 

de las palabras a los términos ... 

 20/05/2013 Así es el panorama reeleccionista en países de Latinoamérica 

6 años se antoja excesivo y es frustrante para la oposición”. EL 

DATO En un reciente sondeo, el 63% de ... 

 09/02/2013 Madrid busca triunfo ante Sevilla 

...la visita del Sevilla se antoja peligrosa, considerando que la 

hinchada encajaría mal un nuevo revés previo a la visita del United. 

 27/05/2013 Gobierno y Farc superan la retórica por primera vez en 

diálogos de paz  

en un hecho que se antoja histórico, el Gobierno y las Farc pasaron 

de las palabras a los términos ... 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Antojarse  

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 Ingeniero” Pellegrini encara nuevo proyecto 

Villarreal, se antoja apropiada justicia poética para la despedida del 

chileno de la liga española. “Regresé ... 

 01/05/2013 Esta tarde, Barcelona intentará conseguir un milagro en el 

Camp Nou  

La empresa que tiene por delante el equipo azulgrana se antoja 

complicadísima debido al excelente ... 

 23/03/2013 Sebastian Vettel logra pole position en Malasia 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/gobierno-y-farc-superan-la-retorica-por-primera-vez-en-dialogos-de-paz-120935
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/gobierno-y-farc-superan-la-retorica-por-primera-vez-en-dialogos-de-paz-120935
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/madrid-busca-triunfo-ante-sevilla-107965
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La carrera del Gran Premio de Malasia se disputará el domingo a 

las 16h00 locales (08h00 GMT) y existe una alta probabilidad de 

que la lluvia sea protagonista, por lo que la elección de neumáticos 

se antoja una de las claves. 

 13/03/2013 Arsenal sueña con un milagro para clasificar ante un Bayern 

intratable 

...pero la empresa se antoja muy complicada ante la contundencia 

mostrada por el equipo bávaro este año. 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Antojarse  

N.  Fecha      Titulares  

 06/02/2013 El poeta Turbay  

Gobernación y que, una vez en las instalaciones del aeropuerto, se 

antojó como nunca de un perro caliente.  

 11/01/2013 Primero los cartageneros 

Uno de los aspectos que refleja esa grave situación es la movilidad, 

que se antoja caótica. 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Conducir 

N.  Fecha      Titulares  

  Sin errores 

 

 

3.El Universal- Nacional 

        Verbo Conformar  

N.  Fecha      Titulares  

 24/05/2013 Hombres muertos en repostería de Barranquilla tenían 

antecedentes 

…como sospechosas de conformar el Cartel de la Costa, cuyo 

http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/el-poeta-turbay
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/hombres-muertos-en-reposteria-de-barranquilla-tenian-antecedentes-120749
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/hombres-muertos-en-reposteria-de-barranquilla-tenian-antecedentes-120749
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cabecilla, Alberto Orlandez Gamboa, ‘El Caracol’, había sido 

capturado en 1998 y fue extraditado tras esa operación, denominada 

‘Marejada’. 

 24/05/2013 Con ataques, Eln quiere presionar un diálogo 

Una de ellas sería la de presionar al Gobierno para conformar una 

mesa de diálogo con esta guerrilla. 

 16/05/2013 Impulsan comité de cumplimiento de sentencia contra el Hilton  

Un grupo de residentes del barrio El Laguito están empeñados en 

conformar un gran comité ciudadano... figura verificadora de cinco 

miembros que dispone la sentencia. “La idea es conformar un 

órgano del que... 

 08/05/2013 Proyectos de infraestructura para frenar erosión costera en 

Sucre y Córdoba  

entes territoriales a conformar una asociación de municipios para 

actuar conjuntamente y generar ... 

 14/04/2013 Hay que reelegir la idea de acabar el conflicto: Gaviria  

Después vino una serie de hechos que hoy parecen increíbles; 

vuelcos políticos que acabaron llevándome a aspirar a la Cámara 

pero no fue un proceso planeado, sino la necesidad de conformar 

equipo. 

 01/04/2013 Confirman comisión para la “Aclaratón” por crisis de la salud 

en Cartagena 

En conclusión se logró conformar una comisión especial de 

evaluación y abordaje de la crisis donde saldrán las propuestas de 

choque y los compromisos de todos los actores para evitar el 

colapso de la red hospitalaria de Cartagena y Bolívar. 

 21/03/2013 Con éxito terminó jornada de Sisbén en Olaya Herrera 

finalmente permite conformar una base de datos con el registro de 

las condiciones de vida de los hogares ... 

 14/03/2013 Fallo de Consejo de Estado sobre el Hilton beneficia a 

comunidad cartagenera 

Para hacerle seguimiento al fallo del Consejo de Estado se deberá 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/con-ataques-eln-quiere-presionar-un-dialogo-120681
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/impulsan-comite-de-cumplimiento-de-sentencia-contra-el-hilton-119624
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/proyectos-de-infraestructura-para-frenar-erosion-costera-en-sucre-y-cordo
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/proyectos-de-infraestructura-para-frenar-erosion-costera-en-sucre-y-cordo
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/hay-que-reelegir-la-idea-de-acabar-el-conflicto-gaviria-115988
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/con-exito-termino-jornada-de-sisben-en-olaya-herrera-113233
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/fallo-de-consejo-de-estado-sobre-el-hilton-beneficia-comunidad-cartagenera-112319
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/fallo-de-consejo-de-estado-sobre-el-hilton-beneficia-comunidad-cartagenera-112319
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conformar un comité integrado por estamentos gubernamentales y 

él como autor de la acción popular. 

 01/03/2013 Gobierno y cafeteros siguen sin levantar el paro 

Sobre las nueve de la noche del jueves, las partes decidieron 

conformar dos comisiones para avanzar más rápido en los diálogos 

y ponerle punto final al paro que completa cinco días y que ya 

afecta significativamente el abastecimiento de alimentos en algunas 

regiones del país.  

 24/02/2013 En La María piden con urgencia un semáforo para la carrera 

30 A 

A las 6 y 30 de la mañana, cuando los estudiantes cruzan de un lado 

a otro, de las tres direcciones surgen buses, camiones, tractomulas, 

automóviles y camperos colectivos, taxis del servicio público y 

mototaxis, los cuales suelen conformar un nudo peligroso en que el 

se ha desatado más de un siniestro durante todos estos años. 

 23/02/2013 Farc insiste en comisión verificadora de propiedad de tierras  

“Se debe conformar una comisión integrada por delegados de las 

Farc con participación de gremios y los garantes internacionales 

que sean necesarios para que en Colombia se encarguen de visitar la 

situación real de los predios, y que hablen con todas las víctimas 

para que se definan las posibles responsabilidades en el tema de 

despojo de tierras”... 

 16/02/2013 Sucre requiere más atención de la infancia y adolescencia 

jóvenes adolescentes para conformar grupos al margen de la Ley. 

“Hay jóvenes adolescentes del departamento ... 

 30/01/2013 Los congresistas que no aspirarían de nuevo al cargo 

Tras la renuncia de David Luna al viceministerio del trabajo al 

parecer para conformar una lista al Senado, por lo que el panorama 

político de los rojos también se mueve.  

 11/01/2013 Jorge Iván Palacio, nuevo presidente de la Corte Constitucional 

…para conformar familia ha sido interpretada como favorable. 

Corte Constitucional... 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/gobierno-y-cafeteros-siguen-sin-levantar-el-paro-110576
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/farc-insiste-en-comision-verificadora-de-propiedad-de-tierras-109819
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http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/jorge-ivan-palacio-nuevo-presidente-de-la-corte-constitucional-104498


 

296 

 

 10/01/2013 Trabajan en canal de San Pedro a pesar del descontento de la 

comunidad 

…ingeniero, quedó terminado el trabajo sobre el puente. “Mañana 

se comenzará a conformar la línea de cemento ... 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 28/01/2013 Líderes mapuches encarcelados dejan huelga de hambre tras 76 

días  

Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo decidieron dejar la huelga de 

hambre luego de que los miembros de la comisión de DDHH se 

comprometiera a conformar un comité de observadores 

internacionales de los derechos de los mapuches. 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 27/05/2013 Copa Confederaciones: Iker Casillas y ‘Niño’ Torres vuelven a 

lista de España  

…Casillas, capitán de La Roja, recibió la confianza de su 

seleccionador, que antes del domingo deberá descartar a tres de los 

preseleccionados para conformar la lista de 23 que viajarán a 

Estados Unidos donde se concentrará el equipo antes de iniciar el 

torneo en Brasil. 

 24/05/2013 Hombres muertos en repostería de Barranquilla tenían 

antecedentes 

…como sospechosas de conformar el Cartel de la Costa, cuyo 

cabecilla, Alberto Orlandez Gamboa, ‘El Caracol’, había sido 

capturado en 1998 y fue extraditado tras esa operación, denominada 

‘Marejada’. 
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 24/05/2013 Con ataques, Eln quiere presionar un diálogo 

Una de ellas sería la de presionar al Gobierno para conformar una 

mesa de diálogo con esta guerrilla. 

 16/05/2013 Impulsan comité de cumplimiento de sentencia contra el Hilton  

Un grupo de residentes del barrio El Laguito están empeñados en 

conformar un gran comité ciudadano... figura verificadora de cinco 

miembros que dispone la sentencia. “La idea es conformar un 

órgano del que... 

 08/05/2013 Proyectos de infraestructura para frenar erosión costera en 

Sucre y Córdoba  

entes territoriales a conformar una asociación de municipios para 

actuar conjuntamente y generar ... 

 14/04/2013 Hay que reelegir la idea de acabar el conflicto: Gaviria  

Después vino una serie de hechos que hoy parecen increíbles; 

vuelcos políticos que acabaron llevándome a aspirar a la Cámara 

pero no fue un proceso planeado, sino la necesidad de conformar 

equipo. 

 01/04/2013 Confirman comisión para la “Aclaratón” por crisis de la salud 

en Cartagena 

En conclusión se logró conformar una comisión especial de 

evaluación y abordaje de la crisis donde saldrán las propuestas de 

choque y los compromisos de todos los actores para evitar el 

colapso de la red hospitalaria de Cartagena y Bolívar. 

 21/03/2013 Con éxito terminó jornada de Sisbén en Olaya Herrera 

finalmente permite conformar una base de datos con el registro de 

las condiciones de vida de los hogares ... 

 14/03/2013 Fallo de Consejo de Estado sobre el Hilton beneficia a 

comunidad cartagenera 

Para hacerle seguimiento al fallo del Consejo de Estado se deberá 

conformar un comité integrado por estamentos gubernamentales y 

él como autor de la acción popular. 

 01/03/2013 Gobierno y cafeteros siguen sin levantar el paro 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/con-ataques-eln-quiere-presionar-un-dialogo-120681
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/impulsan-comite-de-cumplimiento-de-sentencia-contra-el-hilton-119624
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/proyectos-de-infraestructura-para-frenar-erosion-costera-en-sucre-y-cordo
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/proyectos-de-infraestructura-para-frenar-erosion-costera-en-sucre-y-cordo
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/hay-que-reelegir-la-idea-de-acabar-el-conflicto-gaviria-115988
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/con-exito-termino-jornada-de-sisben-en-olaya-herrera-113233
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Sobre las nueve de la noche del jueves, las partes decidieron 

conformar dos comisiones para avanzar más rápido en los diálogos 

y ponerle punto final al paro que completa cinco días y que ya 

afecta significativamente el abastecimiento de alimentos en algunas 

regiones del país.  

 24/02/2013 En La María piden con urgencia un semáforo para la carrera 

30 A 

A las 6 y 30 de la mañana, cuando los estudiantes cruzan de un lado 

a otro, de las tres direcciones surgen buses, camiones, tractomulas, 

automóviles y camperos colectivos, taxis del servicio público y 

mototaxis, los cuales suelen conformar un nudo peligroso en que el 

se ha desatado más de un siniestro durante todos estos años. 

 23/02/2013 Farc insiste en comisión verificadora de propiedad de tierras  

 “Se debe conformar una comisión integrada por delegados de las 

Farc con participación de gremios y los garantes internacionales 

que sean necesarios para que en Colombia se encarguen de visitar la 

situación real de los predios, y que hablen con todas las víctimas 

para que se definan las posibles responsabilidades en el tema de 

despojo de tierras”... 

 16/02/2013 Sucre requiere más atención de la infancia y adolescencia 

jóvenes adolescentes para conformar grupos al margen de la Ley. 

“Hay jóvenes adolescentes del departamento ... 

 30/01/2013 Los congresistas que no aspirarían de nuevo al cargo 

Tras la renuncia de David Luna al viceministerio del trabajo al 

parecer para conformar una lista al Senado, por lo que el panorama 

político de los rojos también se mueve.  

 11/01/2013 Jorge Iván Palacio, nuevo presidente de la Corte Constitucional 

…para conformar familia ha sido interpretada como favorable. 

Corte Constitucional... 

 10/01/2013 Trabajan en canal de San Pedro a pesar del descontento de la 

comunidad 

…ingeniero, quedó terminado el trabajo sobre el puente. “Mañana 
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se comenzará a conformar la línea de cemento ... 

 

 

3.El Universal- Economía 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 22/05/2013 Miembros de Alianza del Pacífico crearán fondo de cooperación 

…conformar un fondo de US$1 millón con el que se busca 

promover el desarrollo tecnológico, fondear el… 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 01/02/2013 ¡Cuidado! También hay “locos” buscando empleo 

…que podría volver aún más difícil la labor de conformar equipos 

efectivos, hasta un psicópata que pueda poner en riesgo la 

integridad de sus superiores. 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Desmentir 

N.  Fecha      Titulares  

 21/03/2013 Obama se reúne con palestinos tras disparos de cohetes contra 

Israel 

…a la AFP el portavoz de la policía, Micky Rosenfeld.  En un 

aparente desmentido, un portavoz del Hamas... 

 16/03/2013 Ciberataques: Primer ministro chino rechaza “acusaciones 

infundadas” de EEUU  

…provocando cada vez el desmentido formal del gobierno de 

Pekín.  Li Keqiang, de 57 años, dio este domingo su... 

 23/02/2013 Maduro reitera que Chávez sigue al mando y desmiente 

rumores sobre inestabilidad  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/miembros-de-alianza-del-pacifico-crearan-fondo-de-cooperacion-120463
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columnas/cuidado-tambien-hay-locos-buscando-empleo
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/obama-se-reune-con-palestinos-tras-disparos-de-cohetes-contra-israel-113155
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/obama-se-reune-con-palestinos-tras-disparos-de-cohetes-contra-israel-113155
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/ciberataques-primer-ministro-chino-rechaza-acusaciones-infundadas-de-eeuu-11
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/ciberataques-primer-ministro-chino-rechaza-acusaciones-infundadas-de-eeuu-11
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Las declaraciones del vicepresidente reforzaron los desmentidos 

del ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, sobre rumores que 

circularon esa misma noche en Twitter sobre una presunta situación 

de inestabilidad política y militar en Fuerte Tiuna, la principal 

instalación castrense en la capital.  

 21/02/2013 Gobierno de Venezuela abre debate sobre la gasolina más 

barata del mundo 

El gobierno venezolano es favorable a abrir un debate sobre el 

subsidiado precio de la gasolina, la más barata del mundo, algo que 

la oposición y expertos ven como preámbulo de un encarecimiento 

para oxigenar las finanzas públicas, pese a los desmentidos 

oficiales. 

 15/01/2013 Irán enviará un simio al espacio a inicios de febrero 

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo del 

programa espacial, por temor de que tenga finalidades militares, 

pese al firme desmentido de Teherán.  

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Desmentir 

N.  Fecha      Titulares  

 26/04/2013 Carlo Ancelotti estaría muy cerca de un acuerdo con el Real 

Madrid 

Contactado por el diario el jueves por la tarde, Carlo Ancelotti hizo 

un “desmentido ambiguo”, según Le Parisien, que lo cita: “Aún no 

he tomado ninguna decisión. Espero el final del campeonato”.  

 

 

3.El Universal- Economía 

        Verbo Desmentir 

N.  Fecha      Titulares  

 13/02/2013 Entra en vigor la devaluación en Venezuela 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/maduro-reitera-que-chavez-sigue-al-mando-y-desmiente-rumores-sobre-inestabilida
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/gobierno-de-venezuela-abre-debate-sobre-la-gasolina-mas-barata-del-mundo-109590
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/gobierno-de-venezuela-abre-debate-sobre-la-gasolina-mas-barata-del-mundo-109590
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ciencia/iran-enviara-un-simio-al-espacio-inicios-de-febrero-104906
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/carlo-ancelotti-estaria-muy-cerca-de-un-acuerdo-con-el-real-madrid-117414
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Los venezolanos, que viven bajo un férreo control de cambio desde 

2003, salieron de compras de electrodomésticos o boletos aéreos 

durante el asueto de Carnaval para proteger su dinero de una subida 

de precios tras la devaluación, pese a los desmentidos del 

gobierno.  

 08/02/2013 Gobierno venezolano devalúa el bolívar más de 30% de 4,30 

por dólar a 6,30 por dólar 

…pese a los frecuentes desmentidos del Gobierno, que había fijado 

en 4,30 el tipo de cambio del presupuesto 2013. 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Detentar  

N.  Fecha      Titulares  

 24/05/2013 Santos recibió propuestas de dos clubes europeos por Neymar  

El Santos detenta un 55% de los derechos del jugador, el grupo 

empresarial DIS tiene 40% y el restante 5% pertenece a empresarios 

vinculados con el Santos.  

 24/05/2013 Pelé “pagaría” por la permanencia de Neymar en Brasil 

El Santos detenta un 55% de los derechos del jugador, el grupo 

empresarial DIS tiene 40% y el restante 5% pertenece a empresarios 

vinculados con el Santos.  

 24/05/2013 Padre de Neymar no negociará venta del jugador durante Copa 

Confederaciones 

El Santos detenta un 55% de los derechos del jugador, el grupo 

empresarial DIS tiene 40% y el restante 5% pertenece a empresarios 

vinculados con el Santos. 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 24/03/2013 La oposición 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/entra-en-vigor-la-devaluacion-en-venezuela-108521
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/santos-recibio-propuestas-de-dos-clubes-europeos-por-neymar-120752
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/santos-recibio-propuestas-de-dos-clubes-europeos-por-neymar-120752
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/padre-de-neymar-no-negociara-venta-del-jugador-durante-copa-confederaciones-12066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/padre-de-neymar-no-negociara-venta-del-jugador-durante-copa-confederaciones-12066
http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/la-oposicion


 

302 

 

…a pesar de éste detentar una maquinaria que no encuentra 

obstáculos para mandar, las gentes no aprueban ni el estilo ni el 

desempeño de Santos y su equipo. 

 

 

3.El Universal- Nacional 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 31/05/2013 Cinco candidatos inscritos para la elección atípica de Alcalde  

elección de alcalde de Cartagena obedece a la muerte de Campo 

Elías Terán, elegido como alcalde el pasado... 

 18/05/2013 En un enigma se convirtió llegada de Naranjo a huestes de 

Santos 

Director de la Policía Nacional (elegido en su momento como el 

Mejor Policía del Mundo por la Asociación Internacional de 

Policía...) 

 16/05/2013 El lunes, Partido Liberal oficializará aval a Dionisio Vélez 

Trujillo 

...los deseos de todos los colombianos, en el sentido de elegir como 

alcalde de Cartagena a una persona que enrumbe a la ciudad hacia 

los retos del siglo 21. 

 15/05/2013 Listo calendario para elecciones atípicas de Cartagena 

Terán, elegido como alcalde el pasado 30 de octubre de 2011.  

 08/05/2013 Teledique en Arjona, en busca de talentos 

En la misma fue elegido Willian Villadiego como nuevo revisor 

fiscal. 

 30/04/2013 Corte asegura a congresista Álvaro Pacheco por Parapolítica 

para ser elegido como gobernador del Caquetá, según las versiones 

que se manejan. 

 10/04/2013 Alberto Rojas, nuevo magistrado de la Corte Constitucional  

El jurista Alberto Rojas Ríos, acaba de ser elegido como nuevo 

magistrado de la Corte Constitucional, tras ganar con 61 votos, 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/cinco-candidatos-inscritos-para-la-eleccion-atipica-de-alcalde-121449
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/listo-calendario-para-elecciones-atipicas-de-cartagena-119665
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/corte-asegura-congresista-alvaro-pacheco-por-parapolitica-117903
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/alberto-rojas-nuevo-magistrado-de-la-corte-constitucional-115577
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frente a 7 de Alejandro Linares y 19 de Marta Lucía... 

...el jurista Alberto Rojas Ríos, al ser elegido por la plenaria del 

Senado de la República, como el nuevo magistrado de la Corte 

Constitucional. 

 09/04/2013 Estudiante de Las Mercedes representará a Sincelejo  

En Sincelejo, el barrio Camilo Torres fue elegido como sector 

piloto... 

 20/03/2013 8 aspirantes a Rectoría de la Universidad de Sucre 

En esta segunda sesión será elegido como rector quien obtenga la 

mayoría de votos. 

 08/03/2013 Alcaldes escogieron representante para la región  

El alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, fue elegido como 

representante de los alcaldes... 

 28/02/2013 La U envió terna para alcalde (e) de El Carmen de Bolívar 

Es casado y padre de tres hijos, y manifestó que de ser elegido 

como alcalde encargado de El Carmen de Bolívar... 

 26/02/2013 Integran primer Consejo de Juventudes en Sucre 

Carlos Navarro Cano, alto Consejero para la Juventud de Sucre, 

dijo que los miembros del Consejo Departamental tienen que haber 

sido previamente elegidos como consejeros municipales. 

 24/02/2013 Abierta convocatoria para los aspirantes a rector de Unisucre 

En esta segunda sesión será elegido como rector quien obtenga la 

mayoría de votos. 

 21/02/2013 Procuraduría formula cargos a exalcalde Alejandro Char  

Cambio Radical que Char se postuló y fue elegido como alcalde 

distrital de Barranquilla.  

 06/02/2013 Jorge Iván Palacio, nuevo presidente de la Corte Constitucional 

...otra parte, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva fue elegido 

como vicepresidente de esa corporación... 

 24/01/2013 Por primera vez una mujer como presidenta de la corte 

suprema 

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como 

http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/estudiante-de-las-mercedes-representara-sincelejo-115408
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/8-aspirantes-rectoria-de-la-universidad-de-sucre-112969
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/alcaldes-escogieron-representante-para-la-region-111435
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/integran-primer-consejo-de-juventudes-en-sucre-110103
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/procuraduria-formula-cargos-exalcalde-alejandro-char-109569
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/jorge-ivan-palacio-nuevo-presidente-de-la-corte-constitucional-107716
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/por-primera-vez-una-mujer-como-presidenta-de-la-corte-suprema-106011
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/por-primera-vez-una-mujer-como-presidenta-de-la-corte-suprema-106011
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presidenta de la corporación... 

 24/01/2013 Por primera vez una mujer presidirá la Corte Suprema de 

Justicia 

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió como 

presidenta de la corporación... 

 24/01/2013 El futuro de las pensiones está en poder de cinco juristas  

Alfonso Vargas Rincón, recién elegido como vocero de esa 

corporación, en reemplazo de Gustavo Gómez, fue uno de los 

últimos en hablar... 

 12/01/2013 Polémica por dos consejos comunitarios en San Basilio de 

Palenque 

“Estos muchachos fueron elegidos como nueva junta y el Gobierno 

tiene que respetarlos, pues ese derecho se lo ganaron en las 

elecciones de diciembre”. 

 02/01/2013 Fotos muestran a Campo Elías Terán recuperado y en familia 

La enfermedad que mantiene a Campo Elías Terán Dix, alejado de 

la ciudad y con una incertidumbre y preocupación en los 

ciudadanos que lo eligieron como su alcalde... 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 24/04/2013 Kirchner y Rousseff renuevan alianza y discuten controversias 

Argentina-Brasil 

La cumbre de Buenos Aires se produce en momentos en que 

Paraguay eligió como presidente al magnate del Partido Colorado 

Horacio Cartes... 

 21/04/2013 Paraguay: Intereses de los ricos lucen favorecidos  

Los paraguayos parecen estar a punto de elegir como nuevo 

presidente a un candidato conservador... 

 20/04/2013 Giorgio Napolitano, el excomunista reelegido presidente de 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/por-primera-vez-una-mujer-presidira-la-corte-suprema-de-justicia-106010
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/por-primera-vez-una-mujer-presidira-la-corte-suprema-de-justicia-106010
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/el-futuro-de-las-pensiones-esta-en-poder-de-cinco-juristas-106042
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/fotos-muestran-campo-elias-teran-recuperado-y-en-familia-103597
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/paraguay-intereses-de-los-ricos-lucen-favorecidos-116807
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Italia 

Nacido el 29 de junio de 1925 en Nápoles, al sur de Italia, entró a 

los 17 años en un grupo de resistentes comunistas, antes de unirse al 

partido en 1945 y ser elegido como diputado del Parlamento en 

1953. 

 13/04/2013 Venezolanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de 

Chávez  

...eligió como su heredero meses antes de morir de un cáncer el 5 de 

marzo. 

 14/03/2013 "Que Dios les perdone por lo que han hecho", dijo Francisco a 

los cardenales 

El hasta ahora arzobispo de Buenos Aires fue elegido el miércoles 

por sorpresa como papa de la Iglesia católica tras dos días de 

cónclave. 

 13/03/2013 Quién es Jorge Mario Bergoglio, el nuevo Papa  

...el cónclave de 2005, que eligió a Joseph Ratzinger como sucesor 

de Juan Pablo II.   

 24/02/2013 Raúl Castro reelegido para su último mandato en Cuba  

"La Asamblea Nacional del Poder Popular ratificó hoy (domingo), 

en esta capital, al General de Ejército Raúl Castro Ruz como 

Presidente del Consejo de Estado, y eligió a Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, como su Primer Vicepresidente", dijo AIN. 

 12/02/2013 Papa evitará exhibir el sufrimiento de su antecesor  

...fue elegido como papa Benedicto XVI... 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 31/05/2013 Con Argentina en la mira, Colombia alimenta el sueño 

mundialista  

que le permitieron, además, ser elegido como el mejor jugador de la 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/venezolanos-acudiran-las-urnas-para-elegir-al-sucesor-de-chavez-115865
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/venezolanos-acudiran-las-urnas-para-elegir-al-sucesor-de-chavez-115865
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/quien-es-jorge-mario-bergoglio-el-nuevo-papa-112126
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/raul-castro-reelegido-para-su-ultimo-mandato-en-cuba-109938
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/raul-castro-reelegido-para-su-ultimo-mandato-en-cuba-109938
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temporada. Con su club terminó... 

 29/05/2013 El agente de Bale dice que costaría a Real Madrid más que 

Neymar a Barcelona 

Gareth Bale anotó 25 goles esta temporada con el Tottenham y fue 

elegido como el mejor jugador de la Premier League... 

 01/03/2013 Caribbean Heat debuta hoy de local en la Liga Directv de 

baloncesto Profesional  

...norteamericano Cory Bradford, quien fue elegido como el 

jugador más valioso de la pasada temporada... 

 10/02/2013 Gabby Chaves, la gran promesa del automovilismo 

Elegido como piloto de la Academia FIA como embajador para Las 

Américas 

 14/01/2013 Wílmar Roldán, el mejor juez del continente 

El árbitro antioqueño Wílmar Roldán fue elegido como el mejor 

juez central de América y el octavo del mundo durante 2012... 

Cabe anotar que desde el colombiano Óscar Julián Ruiz, que fue 

elegido como el segundo mejor árbitro del mundo en la década del 

2000-2010... 

 06/01/2013 Jolbert Cabrera, de Tigres de Cartagena, lidera tabla de bateo 

de la LCBP 

(Lea aquí más sobre Tigres de Cartagena). Cabrera fue elegido 

como el mejor pelotero... 

 

 

3.El Universal- Opinión 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 14/05/2013 ¿Fraude en elección del gerente del Hospital Universitario de 

Sincelejo?  

puntuación para ser elegido como gerente de la institución por el 

gobernador Julio César Guerra Tulena... 

 14/04/2013 Objetivo: subir la inflación 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/caribbean-heat-debuta-hoy-de-local-en-la-liga-directv-de-baloncesto-profesional-1
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/deportes/caribbean-heat-debuta-hoy-de-local-en-la-liga-directv-de-baloncesto-profesional-1
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...un Congreso que elige como sucesor a un economista considerado 

como una “paloma” en materias monetarias. 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Finalizar    

N.  Fecha      Titulares  

 02/01/2013 C. Ronaldo resta importancia a las supuestas tensiones en el 

Real Madrid 

Ronaldo, cuyo contrato con el Real Madrid finaliza en 2015, 

prefirió no hablar sobre su renovación o no con el equipo blanco. 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Hubieron   

N.  Fecha      Titulares  

 07/02/2013 Venezolanos en España votan por la esperanza de un cambio  

Tenerife, donde durante la mañana hubieron algunos 

enfrentamientos verbales entre chavistas y opositores que ... 

 

 

3.El Universal- Deporte 

        Verbo Hubieron     

N.  Fecha      Titulares  

 14/04/2013 

 

Juego de Chile ante Egipto deja dudas de cara a las 

eliminatorias  

se ciernen en la defensa, donde hubieron yerros que incluso, uno 

de ellos, protagonizado por Gary ... 
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3.El Universal- Nacional 

        Verbo Interceptar 

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 Hieren a un hombre con machete en Sampués, Sucre 

Según la víctima, él iba a botar una basura en la parte trasera del 

cementerio local cuando de repente fue interceptado por Reinaldo 

Romero Villalba... 

 27/05/2013 Taxista fue sancionado por conducir en estado de embriaguez 

Luis Eduardo Suárez Rodríguez, quien conducía la buseta de placas 

UAN 860 de la ruta Socorro-Jardines, interceptado por agentes del 

DATT en inmediaciones del sector Nazareno. 

 23/05/2013 Hallan degollada a una mujer en Córdoba 

La mujer fue degollada por dos hombres que se movilizaban en una 

motocicleta y que la interceptaron cuando ella se movilizaba en la 

vía que de Montelíbano conduce a San José de Uré. 

 22/05/2013 Sin rastro de dos españoles secuestrados en La Guajira 

Los dos turistas, oriundos de la población de Avilés (Asturias) se 

dirigían al Cabo de la Vela, uno de los lugares más turísticos de 

Colombia. Se alojaban en un hotel y habían llegado en un vehículo 

Chevrolet Spark que alquilaron en Bogotá."El viernes salieron y se 

dirigían a conocer y fueron al parecer interceptados por un grupo. 

 22/05/2013 A la cárcel homicida de un comerciante 

El comerciante de pescado, tras salir el pasado viernes a las 5 de la 

mañana de su casa como de costumbre a comprar pescado para su 

posterior venta, fue interceptado por desconocidos en dicha vía en 

donde lo golpearon hasta asesinarlo y le robaron su moto. 

 11/05/2013 Hombre muere tras ser baleado en Sincelejo 

El albañil, la noche del 20 de abril salió de su casa en el barrio La 

Palma a departir con unos amigos en San Luis y cuando regresaba 

dos motorizados lo interceptaron y le dispararon. 

 06/05/2013 Agreden a Gobernador de resguardo indígena en Atlántico  

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/agreden-gobernador-de-resguardo-indigena-en-atlantico-118588
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Los dos hombres lo agredieron en la madrugada del domingo... 

Luego de lo anterior se fue a departir con varios amigos y cuando 

ya se encaminaba a su casa fue interceptado por los dos sujetos. 

 03/05/2013 Revelan identidad de los dos muertos en el negocio de máquinas 

tragamonedas 

desplazaban por el sector fueron interceptados por agentes de 

policía que están apostados en un CAI móvil que... 

 26/04/2013 Asesinada pareja de esposos en Montería 

Las primeras versiones indican que la pareja salió de su casa a las 

7:40 de la mañana y a los pocos metros fueron interceptados por 

dos sicarios en moto que le propinaron varios impactos de arma de 

fuego. 

 09/04/2013 Asesinan a vocero de desplazados cuando iba para marcha por 

las víctimas 

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las 

autoridades Cordero Oviedo fue interceptado por dos hombres... 

 09/04/2013 Decrece homicidio y ahora reina el atraco en Sincelejo 

El líder comunal realizó un retiro en un cajero y una compra en un 

almacén de cadena, posteriormente tomó un taxi y se dirigió a su 

casa, cuando se bajó fue interceptado por los atracadores que se 

movilizaban en una motocicleta. 

 06/04/2013 Un hombre fue asesinado mientras se transportaba en taxi  

El comerciante Julio Santander Villalobos Viloria, de 37 años de 

edad, fue interceptado por desconocidos en la noche del viernes 

mientras se desplazaba a bordo de un taxi. 

 26/03/2013 Policía dio de baja a presunto atracador 

...la Policía interceptaron a dos individuos que iban en una 

motocicleta. 

 16/03/2013 Un hombre se suicida y a otro lo matan en Montería 

El suceso habría ocurrido cuando Pereira González transitaba por 

una solitaria vía rural de Montería para llegar a Villa Fátima, pero 

fue interceptado por desconocidos que lo mataron. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/revelan-identidad-de-los-dos-muertos-en-el-negocio-de-maquinas-tragamonedas-118282
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/revelan-identidad-de-los-dos-muertos-en-el-negocio-de-maquinas-tragamonedas-118282
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 07/03/2013 Asesinan a patrullero da la Policía Metropolitana de 

Barranquilla 

Y testigos manifestaron que el oficial de policía, quien estaba de 

franquicia, iba en su moto cuando fue interceptado por 

delincuentes para robarle la moto. 

Se supo por parte de la institución que el joven agente tenía una 

finca cerca de donde fue asesinado y la noche del miércoles 

regresaba para la ciudad cuando fue interceptado por los asesinos. 

 06/03/2013 Exhortan al Comandante de Policía Sucre a ser serio 

El mototaxista de 29 años de edad murió como consecuencia de 

varios impactos producidos con arma de fuego por parte de 

desconocidos que lo interceptaron en el barrio Cielo Azul, cuando 

eran las 5 de la madrugada. 

 05/03/2013 Asesinan mototaxista en Sincelejo: sigue racha de homicidios 

El mototaxista de 29 años de edad, murió como consecuencia de 

varios impactos producidos con arma de fuego por parte de 

desconocidos que lo interceptaron en el barrio Cielo Azul, cuando 

eran las 5:00 de la madrugada. 

 02/03/2013 Hieren de muerte al empresario Hugo Rivero 

Recreo, cuando hombres en moto lo interceptaron y le dispararon 

sin mediar palabra. 

 26/02/2013 646 comparendos en lo que va del año 

El viernes pasado se pudo evidenciar uno de estos casos cuando un 

conductor que debiendo $3 millones en multas, manejaba un 

automotor de placas UAP-539, en la ruta Ternera – Villagrande. 

Fue interceptado por exceder los límites de velocidad. 

 25/02/2013 Comunidad y Datt denuncian y sancionan abusos de 

conductores de servicio público 

El conductor de esta buseta fue interceptado por agentes del DATT 

en inmediaciones del barrio Torices... 

 25/02/2013 ¡Peligro! Conductores fugitivos sancionados por el tránsito 

distrital 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinan-patrullero-da-la-policia-metropolitana-de-barranquilla-111368
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinan-patrullero-da-la-policia-metropolitana-de-barranquilla-111368
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/hieren-de-muerte-al-empresario-hugo-rivero-110765
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/646-comparendos-en-lo-que-va-del-ano-110088
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/comunidad-y-datt-denuncian-y-sancionan-abusos-de-conductores-de-servicio-publico-110
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 El conductor de esta buseta fue interceptado por agentes del 

DATT cerca de Torices... 

 24/02/2013 Fue a robar y resultó herido 

Al salir del centro comercial, dos sujetos que se movilizaban en una 

moto de alto cilindraje persiguieron a la mujer hasta la Avenida 

Pedro de Heredia donde la interceptaron e intimidaron con un 

revólver calibre 38. 

 21/02/2013 Asesinan a rector de colegio en Soledad, Atlántico  

El otro hecho se registró el 16 de febrero, cuando el rector de 

colegio La Sagrada Sabiduría, también de Soledad, fue 

interceptados por sujetos que intentaron robarle una fuerte suma de 

dinero... 

 15/02/2013 Crímenes no paran en Córdoba: tres nuevas víctimas 

Con relación a este caso la Policía indicó que Tapia Ptalúa 

caminaba, luego de la venta de todo el producto, en la vía que de 

San Sebastián conduce a Lorica cuando fue interceptado por dos 

sujetos que se movilizaban en una motocicleta... 

 02/02/2013 Matan a mototaxista en Puerto Libertador 

...que una persona que se movilizaba en una motocicleta de color 

rojo Boxer de color rojo fue interceptado por unos hombres que lo 

obligaron bajarse y después le dispararon. 

 31/01/2013 "El Das chuzaba las afiliaciones al sistema de salud" 

...la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis 

Financiero, (Uiaf), interceptó a aproximadamente 19 magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia... 

 19/01/2013 Iban con armas de fuego y los capturan 

interceptaron a un particular de 25 años de edad, quien se 

movilizaba en una motocicleta color Blanco, de placas ... 

 17/01/2013 Doble asesinato en avenida principal de Sincelejo 

Los comerciantes, que se dedicaban a la compra y venta de carros y 

motocicletas, se movilizaban en un vehículo Mazda 6 de color 

blanco, de placas DFS 820, cuando fueron interceptados por dos 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinan-rector-de-colegio-en-soledad-atlantico-109617
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/matan-mototaxista-en-puerto-libertador-107087
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/iban-con-armas-de-fuego-y-los-capturan-106556


 

312 

 

sicarios que los acribillaron dentro del vehículo. 

 17/01/2013 Dos asesinatos en buses de Cartagena en menos de 24 horas 

Ricardo Hermes Duque de aproximadamente 38 años de edad fue 

interceptado por un sicario... 

 16/01/2013 Asesinan a un hombre en buseta en el barrio Nuevo Bosque 

...Cuando el hombre pidió la parada cerca al barrio Barlovento, 

frente a la panadería La 51, fue interceptado por el sicario al 

bajar... 

 16/01/2013 Asesinan a un hombre en buseta en el barrio Nuevo Bosque 

Testigos del asesinato relatan que al momento de pedir la parada, el 

atacante se adelantó para bajar por la puerta delantera del bus e 

interceptó al hombre cuando se iba a bajar. 

 08/01/2013 Presunto fletero muere en intercambio de disparos cerca a 

centro comercial 

...dos hombres a bordo de una motocicleta transportaban una fuerte 

suma de dinero que habían retirado, al parecer, de la zona bancaria 

del Centro Comercial Los Ejecutivos. Al momento de empezar su 

recorrido, fueron interceptados por otros dos sujetos... 

 

 

3.El Universal- Internacional 

        Verbo Interceptar 

N.  Fecha      Titulares  

 31/05/2013 Capturan en México a siete personas por extorsión a 

indocumentados  

 “Los denunciantes señalaron que el pasado sábado salieron de 

Centroamérica con destino a Palenque (Chipas), donde fueron 

interceptados por los delincuentes... 

 01/04/2013 Raptan en México a cinco hombres cerca de Acapulco  

Los cinco mexicanos, de entre 23 y 26 años, viajaban a bordo de 

una camioneta cuando fueron interceptados por hombres que 

portaban fusiles y armas cortas... 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinan-un-hombre-en-buseta-en-el-barrio-nuevo-bosque-105106
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinan-un-hombre-en-buseta-en-el-barrio-nuevo-bosque-105106
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 25/03/2013 Rescatados 27 inmigrantes en botes inflables en el estrecho de 

Gibraltar  

Los servicios de Salvamento Marítimo españoles interceptaron 

este lunes 27 inmigrantes... 

 21/02/2013 Detenidos 2 policías por violar a italiana en Caribe mexicano 

"La pareja salió de una discoteca y se introdujo en un callejón con 

la intención de orinar", donde fueron interceptados por los policías 

turísticos, de acuerdo con la fiscalía. 

 

 

3.El Universal- Nacional 

        Verbo Señalizar  

N.  Fecha      Titulares  

 13/02/2013 Cartageneros iniciaron la cuaresma con la imposición de 

cenizas  

Padre: La ceniza señaliza exteriormente que tengo ganas de 

mejorar mi vida y mi relación con Dios. Nos recuerda que somos 

polvo y en polvo nos hemos de convertir. 

 

 

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 21/05/2013 Síntesis 

Cae abatido un guerrillero muy cercano a Timochenko... 

 18/052013 Del poder sin límites al final en una cárcel 

La cúpula de Montoneros había optado por el exilio y Roberto 

Mario Santucho abatido con las armas en la mano en Villa 

Martelli. 

 11/03/2013 Tiroteo letal entre un policía y dos delincuentes 

El portal de informaciones locales Noticias de San Pedro identificó 

al delincuente abatido como Ezequiel Mesa, mientras que su 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/rescatados-27-inmigrantes-en-botes-inflables-en-el-estrecho-de-gibraltar-113
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/internacional/rescatados-27-inmigrantes-en-botes-inflables-en-el-estrecho-de-gibraltar-113
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartageneros-iniciaron-la-cuaresma-con-la-imposicion-de-cenizas-108542
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartageneros-iniciaron-la-cuaresma-con-la-imposicion-de-cenizas-108542
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartageneros-iniciaron-la-cuaresma-con-la-imposicion-de-cenizas-108542
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cómplice herido fue identificado como Matías Curten. 

 09/03/2013 Fue al velatorio de su cómplice y lo mataron 

El amigo del fallecido permaneció en el lugar por poco más de 

media hora, tras lo cual se retiró y comenzó a discutir con un grupo 

de familiares y amigos del delincuente abatido por la policía y que 

también se habían acercado al velatorio. 

 27/02/2013 Tres muertos en Suiza tras un tiroteo en una fábrica 

...un residente de Neuchatel de 46 años mata a un policía de 29 años 

antes de ser abatido por otro oficial. 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 28/05/2013 Peña Nieto cambia el discurso, pero la violencia narco sigue   

Osorio detalló que desde diciembre pasado fueron detenidos más de 

medio centenar de "objetivos importantes", mientras que sólo tres 

"capos" fueron abatidos a tiros... 

 22/05/2013 El FBI abatió a un sospechoso por el atentado de Boston 

 20/04/2013 Tras una cacería humana en Boston, arrestan a uno de los 

terroristas 

Unos 9000 policías buscaron a lo largo de todo el día a un joven de 

19 años de origen checheno, luego de abatir a su hermano durante 

la madrugada... 

El otro sospechoso, Tamerlan Tsarnaev, de 26 años y hermano de 

Dzhokhar, fue abatido durante un operativo en la madrugada de 

ayer en Watertown... 

 20/04/2013 Se encuentra en grave estado el detenido por el ataque en 

Boston  

...permanece internado en un hospital con heridas y en grave estado. 

Su hermano, Tamerlan (26), el otro sospechoso, fue abatido ayer 

en un tiroteo con los efectivos. El más chico de los hermanos 
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ingresó en el centro médico Beth Israel Deaconess... 

 20/04/013 El Cáucaso ruso, caldo de cultivo de células terroristas  

El tío de los sospechosos confirmó la información oficial de que el 

joven abatido es Tamerlan, oriundo de una región cercana a 

Chechenia... 

 20/04/2013 Dos jóvenes diferentes, unidos por un destino impensado  

...de esos deportistas cargados de testosterona, sino un tipo 

simpático como cualquier otro". Tamerlan Tsarnaev, quien cayó 

abatido después de tirotearse con la policía, ayer en la madrugada, 

estaba estudiando ingeniería en la Escuela Comunitaria de Bunker... 

 20/04/2013 Boston: detuvieron al segundo sospechoso del atentando 

Las autoridades estadounidenses detuvieron esta noche al joven de 

19 años de origen checheno sospechoso de haber participado del 

atentado en la maratón de Boston, junto con su hermano, abatido 

en la madrugada. 

 20/04/2013 Tras una cacería humana en Boston, arrestan a uno de los 

terroristas 

El otro sospechoso, Tamerlan Tsarnaev, de 26 años y hermano de 

Dzhokhar, fue abatido durante un operativo en la madrugada de 

ayer en Watertown... 

 19/04/2013 ¿Quiénes son los hermanos acusados por las bombas en Boston? 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que Tamerlan fue 

abatido esta madrugada en un tiroteo con la policía... 

 02/04/2013 La "maldición" de Ben Laden: murió casi todo el comando que 

lo abatió  

 12/02/2013 El soldado que mató a Ben Laden reveló detalles de la misión 

Contó en una entrevista, que abatió con tres tiros al entonces líder 

de Al-Qaeda... 

 10/02/2013 La música, blanco de la guerra entre narcos  

...después fue asesinado Javier Morales, de Los Implacables del 

Norte. Desde el primer muerto "oficial", Chalino Sánchez, abatido 

en 1992, la lista negra es larga. 

http://www.lanacion.com.ar/atentado-en-maraton-de-boston-t49270
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 04/02/2013 Milicias enmascaradas desafían a los narcotraficantes en México  

Un hombre fue abatido a tiros cuando trató de escapar de los 

hombres enmascarados en un puesto de control. 

 22/01/2013 Un canadiense, detrás del secuestro 

Sellal informó también que "numerosos extranjeros fueron abatidos 

de un disparo en la cabeza"... 

 21/01/2013 Hacienda Nápoles: la base narco de Pablo Escobar es ahora un 

parque de atracciones 

Escobar fue abatido por la Policía en 1993 y ahora su propiedad 

recibe miles de visitantes al año... 

Escobar, abatido por la Policía en diciembre de 1993, como líder 

del Cartel de Medellín, fue el capo de la mafia colombiana e hizo la 

fortuna más grande del país con el comercio de cocaína. 

 20/01/2013 Intento de atentado en Bulgaria: el detenido dice que sólo quiso 

"asustar" al político  

...que el detenido había planificado su acto, ya que había dejado dos 

cartas de despedida porque no descartaba que pudiera ser abatido 

por los miembros de la seguridad del congreso. 

 19/01/2013 No ceden los violentos combates en Siria 

"[El periodista] murió en uno de los frentes de Aleppo, abatido por 

un francotirador del régimen", señaló el centro de prensa de los 

opositores de esa ciudad. 

 11/01/2013 Conmoción en París por el crimen de tres kurdas 

...en el primer piso del 147 de la calle Lafayette, en el 10° distrito 

de París."Fueron abatidas, asesinadas, sin duda ejecutadas"... 

 04/01/013 Matanza en Filipinas: al menos 7 muertos, entre ellos dos niñas 

y una embarazada 

Un hombre armado abrió fuego indiscriminadamente en un barrio 

en las afueras de Manila y fue abatido; hay 11 heridos... 

Un hombre armado con una pistola semiautomática mató a al 

menos siete personas, entre ellas dos niñas y una mujer embarazada, 

e hirió a otras 11 antes de ser abatido en un barrio en las afueras de 
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Manila. 

 02/01/2013 Evo afirmó que la situación de Chávez es "preocupante"  

...plazas sobre varios líderes revolucionarios mundiales, entre ellos 

el Che Guevara, el zapatista subcomandante Marcos, el abatido 

líder libio Muammar Gadafi o el fallecido guerrillero colombiano 

Manuel Marulanda, fundador y líder de las FARC... 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Abatir 

N.  Fecha      Titulares  

 08/01/2013 Chile y la Argentina: ¿hacia una crisis mapuche?  

... se conmemoraba el quinto aniversario de la muerte del estudiante 

mapuche Matías Catrileo, que aparentemente fue abatido por 

carabineros en una finca privada, también perteneciente a la familia 

Luchsinger... 

 

 

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Abstenerse  

N.  Fecha      Titulares  

 25/04/2013 La Corte respaldó a Lorenzetti y aseguró que la carta a la 

Presidenta fue "unánime" 

Rechazó las acusaciones de Carrió, que había denunciado un "pacto 

espurio"; advirtió que el Máximo Tribunal "tiene la obligación de 

abstenerse a opinar" de los proyectos que se debaten en el 

Congreso... 

 09/04/2013 Cristina presenta un "cuadro de disfonía" y suspendió sus actos 

públicos 

La Unidad Médica Presidencial informó que le recomendó a la 

Presidenta que no realice esfuerzos que empeoren su situación y 

permitan su recuperación; no estipularon por cuántos días deberá 
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abstenerse participar en eventos de ese tipo... 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Abusar 

N.  Fecha      Titulares  

 10/05/2013 Castigos, abortos y hambre: el relato del horror  

...que necesita ayuda, que no sabe "por qué" inflige semejante 

tortura, al tiempo en que relata una infancia de niño abusado. 

Según trascendió, el escrito es de varios años atrás, cuando las tres 

mujeres ya estaban en su poder.  

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Antojarse  

N.  Fecha      Titulares  

 03/03/2013 Chávez, ahora bajo una "intensa" quimioterapia  

...de eso se trataba, de llevar calma. Maduro insistió en su llamado a 

"confiar en las informaciones oficiales". Algo que se antoja 

imposible, porque transcurridos 21 meses de la enfermedad 

presidencial y tras 83 días desaparecido de la escena mediática... 

 

 

4.La Nación- Deporte 

        Verbo Aplicar   

N.  Fecha      Titulares  

 30/03/2013 El regreso de Tiger al N° 1, entre el juego, el marketing y el 

amor  

...indisimulable en el compañero de pareja, para que éste luego se 

reimpulse y cumpla sus grandes metas en la vida. La fórmula aplica 

en Tiger Woods, que desde que está al lado de la esquiadora 

Lindsey Vonn no dejó de evolucionar en el PGA Tour, a tal punto... 
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4.La Nación- Nacional 

        Verbo Conducir programa    

N.  Fecha      Titulares  

 16/04/2013 Leonardo Fariña y Fabián Rossi, de la farándula a los negocios 

de la política  

...bajo y pasó de manejar un Peugeot 206 a conducir dos Ferrari y 

un BMW, además de alquilar...por sus apariciones en ShowMatch , 

el programa que conduce Marcelo Tinelli, cuando Calabró...bancos 

del exterior. En diálogo con el programa que conduce Jorge Lanata, 

el marido de... 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Conducir programa    

N.  Fecha      Titulares  

 27/04/2013 Boudou viaja a Holanda con siete acompañantes  

...Tampoco se precisó si Carlos Rojkés, hermano de la senadora, 

conocido por el sobrenombre de "Mayonesa" y por conducir un 

programa de televisión ultraoficialista en Tucumán, será de la 

partida. Por lo pronto, de confirmarse esta delegación… 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Conducir programa    

N.  Fecha      Titulares  

 15/02/2013 Efecto Viviana Canosa       

...medios el hecho de que en un programa de televisión se haya 

despedido...porque es la conductora del programa, por lo tanto, da 

la cara...implica ser contratada para conducir eventos, cobrar por 

concurrir...para manejar los hilos de su programa.Viviana durante 

años vivió... 

 09/02/2013 El Modelo tiene cada vez menos defensores 
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...tienen reposición –dijo el jueves en comunicación con el 

programa La Mañana, que Víctor Hugo Morales conduce por radio 

Continental...a proclamar, ante nuevos apagones, las enormes 

ventajas de conducir el país a oscuras. 

 

  

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 22/05/2013 Bruera intenta hacer equilibrio luego de las inundaciones  

...de las internas abiertas deben cerrarse el 22 de junio. El peso del 

apellido. Antes del 2 de abril, en la octava sección que conforma 

La Plata nadie discutía que la lista provincial –se renuevan dos 

bancas platenses– iba a ser encabezada por Gabriel Bruera... 

 29/05/2013 La decadencia argentina  

...como la desocupación, antes de que aparecieran algunas 

alternativas nuevas. Hoy un tercio de los argentinos es pobre, y 

conforma un mundo de la pobreza estable y denso, desconocido 

antes de los setenta. La antigua sociedad continua y móvil se 

convirtió... 

 23/05/2013 La década atropellada  

...alianza entre partidos políticos opositores ya que establece que 

una coalición solo podrá llevar candidatos a Consejeros si 

conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 

provincias. Otro ejemplo de mala fe legislativa fue la forma en 

que... 

 21/05/2013 Mas Parques nacionales 

...una donación de unas siete mil quinientas hectáreas para la 

creación del primer parque nacional argentino (área que hoy 

conforma el Parque Nacional Nahuel Huapi). El reconocido Perito 

tenía la firme convicción de que esas bellezas debían preservarse... 

 12/04/2013 Asoma un nuevo sentido común de época  
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...colosal tarea que la Argentina dejó pendiente. Medida en cientos 

de miles de millones de dólares y a veinte años vista, conforma una 

suma inabordable si no se recurre a la inversión extranjera y a la 

toma de deuda en los mercados internacionales. 

 11/03/2013 EL tiempo, sus mudanzas y la vida de las palabras 

La diminuta comunidad lingüística que conforma esta columna 

tiene motivos para estar satisfecha. En un correo electrónico del 4/3, 

la lectora Araceli García Acosta agradece a... 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 29/01/2013 Los holandeses hablan de "su" princesa Máxima  

...tiempo de acuerdo al sistema multipartidario holandés, es la 

figura del monarca quien, luego de las elecciones generales, 

conforma el nuevo gobierno, asesorado por "formadores" de los 

distintos partidos. Esto denota la importancia política que reviste... 

 

 

4.La Nación- Deporte 

        Verbo Conformar 

N.  Fecha      Titulares  

 19/05/2013 El Newell´s de Martino: futbol del autor 

...Villalba, Mateo o excepcionalmente Bernardi) se mete entre los 

zagueros para siempre mantener como mínimo una línea de tres y 

conforma con los otros dos (Cruzado, Pablo Pérez, Orzán o el 

propio Bernardi pero ahora más adelantado) un triángulo y el 

centrodelantero... 

 01/04/203 Orion brilla y Boca se oscurece  

...falta de criterio y de ideas de un equipo que, también en su 

conductor, encuentra algunas fallas. Es que Bianchi es quien 
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conforma el equipo titular y fue él, por ejemplo, quien entendió 

que Cellay debía estar desde el arranque... 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Desmentir 

N.  Fecha      Titulares  

 05/04/2013 Grandes metidas de pata de presidentes y políticos  

...refiriendo a Cristina y a su marido: "Yo estaba hablando de Lula y 

de Brasil. Públicamente nunca hablé de Argentina". Pese al 

desmentido de Mújica, en pocos minutos el comentario circuló por 

las redes sociales y el hashtag #EstaViejaEsPeorQueElTuerto se 

convirtió... 

 21/01/2013 Ex tesorero del PP negó estar vinculado con el escándalo que 

afecta al partido de Rajoy  

Concluye señalando su "sorpresa" por las noticias que vinculan a la 

empresa con Bárcenas y pidió la difundir el desmentido ante la 

imposibilidad de dirigirse "a todos y cada uno de los medios" que 

han dado noticias "que no se ajustan a la realidad... 

 

  

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 23/04/2013 La Corte de EE.UU. trata la denuncia a Daimler  

...las acusaciones de violaciones de los derechos humanos 

cometidas en la Argentina por una filial argentina, ya que el grupo 

detenta otra filial que distribuye los productos Daimler en 

California. Esta decisión representa "una expansión desconcertante 

de... 
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4.La Nación- Internacional 

        Verbo Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 17/04/2013 Se radicaliza la crisis en Venezuela: 7 muertos  

...es una de las causas de la desaceleración. Del editor: cómo sigue. 

Tanto la oposición como el chavismo, más éste por detentar el 

poder del Estado, juegan con fuego al empujar la crisis a un lugar 

de donde sería difícil volver... 

 19/02/2013 Abertis reclama US$ 90 millones a Bolivia por expropiación de 

su filial  

...disposición de La Paz "para comenzar las negociaciones" sobre la 

indemnización. SABSA es propiedad de TBI, de la que Abertis 

detenta el 90%, mientras que el restante 10% es propiedad de 

AENA, el gestor de los aeropuertos españoles. El grupo español 

adelantó... 

 13/02/2013 ¿Quién dirigirá la Iglesia hasta que se elija otro papa?  

...famoso por comentar por radio partidos de fútbol, pero sobre todo 

un hombre de suma confianza del papa Ratzinger, pasó así a 

detentar en 2006 un puesto clave, el más importante de la Santa 

Sede detrás del Sumo Pontífice... 

 13/01/2013 Francia bombardea bastión de los rebeldes islamistas en Mali  

...Africa Occidental para que desplieguen tropas rápidamente, el 

presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara –que también 

detenta la presidencia rotativa de ECOWAS–, ha acelerado la 

operación para desplegar a alrededor de 3.300 soldados africanos... 

 

 

4.La Nación- Economía 

        Verbo Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 29/04/2013  Contado  
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El sábado a la noche, mientras diluviaba en la cancha de Vélez, una 

de las cabezas de la familia que supo detentar el 15% de las 

acciones de la petrolera entraba y salía del VIP que YPF y 

Aerolíneas Argentinas habían preparado para agasajar... 

 17/03/2013 El economista de los papas, de visita en la Argentina  

...talento para crecer y, así, favorecen la productividad. En las 

instituciones extractivas se beneficia una minoría, la que detenta el 

poder. "En éstas, el superávit producido se usa para fines no 

productivos. Producen burocracia.  

 29/01/2013 La inflación en acción  

...Alguien gana lo que yo pierdo". Estos regateos modifican la 

estructura de precios relativos. En la puja, gana el que detenta más 

poder, dando a luz a dos bandos: los ganadores y los perdedores del 

fenómeno. 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Detentar 

N.  Fecha      Titulares  

 22/03/2013 El Richelieu de Balcarce 50  

...dirigentes, empresarios, legisladores, jueces, periodistas y un 

ejército de militantes dispuestos a todo. El cargo que detenta no 

dice gran cosa. Carlos Zannini es el secretario de Legal y Técnica 

de la Presidencia de la Nación.  

 12/01/2013 Los fetiches del teatro kirchnerista  

...que durante el fin de semana de furia pasado la Presidenta les 

dedicó a la Justicia y al actor Ricardo Darín. A pesar de que 

detenta un enorme poder, Cristina Kirchner reacciona con la 

ferocidad de un animal enjaulado cada vez que alguien contradice 

su voluntad... 

 04/01/2013 Venezuela, en vilo 

...duro" y "radical" ideológico que –de pronto– podría se promovido 
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por la familia para preservar el enorme poder que hoy detenta. Fue 

embajador en Cuba y ministro de Educación. Cuarto, Jorge Arreaza. 

El yerno de Chávez. Otra opción familiar, entonces... 

 03/01/2013 Un gobierno cada vez más fuera de control  

...escribe Galinsky– son más propensos a engañar y a quebrar las 

reglas, incluso las que ellos mismos han establecido. Quien detenta 

el poder se siente psicológicamente invisible. Así, liberado de la 

mirada de los otros, hace lo que le da la gana.  

 

  

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Dimitir  

N.  Fecha      Titulares  

 27/04/2013 Guillermo Montenegro, en su interpelación en la Legislatura: 

"No renunciaré" 

La oposición le exigió al ministro de Justicia y Seguridad que 

dimita a su cargo... 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Dimitir 

N.  Fecha      Titulares  

 26/02/2013 Acuerdo con Irán: la diputada Mirkin ya renunció a un cargo 

provincial para dar quórum 

Según informó la agencia DyN, Mirkin dimitió anoche a su 

flamante cargo provincial, aunque la renuncia podría ser efectiva 

sólo de manera temporal. 

 23/02/2013 Multitudinaria marcha contra la corrupción en España  

...La sanidad no se vende, se defiende", "No falta dinero, sobran 

ladrones", "Bancos usureros" o "Rajoy imita al Papa y dimite". 

Según fuentes oficiales, unos 1400 policías antidisturbios vigilan la 

convocatoria en Madrid, pese al carácter pacífico... 
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 12/02/2013 En la Plaza, fieles en estado de shock y algo de fastidio  

...el celular y mi hermano me había mandado desde la Argentina un 

mensajito irónico, que me decía: «Te vas a Roma y hacés dimitir al 

Papa»", cuenta."La verdad, para mí Juan Pablo II fue el mejor papa 

de todos: él, hasta último momento, fue la... 

 26/02/2013 Acuerdo con Irán: la diputada Mirkin ya renunció a un cargo 

provincial para dar quórum 

Según informó la agencia DyN, Mirkin dimitió anoche a su 

flamante cargo provincial, aunque la renuncia podría ser efectiva 

sólo de manera temporal. 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Dimitir  

N.  Fecha      Titulares  

 06/02/2013 Alternativas para la eternización populista  

...soldados fieles", como Boudou-Alicia Kirchner (Boudou debería 

mejorar un poco). Una vez ganada la elección, Cristina dimite a 

cualquier otro cargo y asume como jefa de Gabinete, con amplia 

delegación de funciones. El "efecto Putin" vuelve inútil... 

 

  

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 14/05/2013 Regatas se hizo fuerte en Lanús y quedó a un triunfo del título  

El entrerriano Paolo Quinteros, elegido como el jugador más 

valioso de la etapa regular (MVP), fue la figura del equipo 

correntino, con 29 tantos. 

 07/04/2013 Goye: "Hemos peleado con dignidad" 

...pero es cuestión de números porque en esa oportunidad había 11 

candidatos y el pueblo de Bariloche me eligió como su intendente 
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por cuatro años", dijo al diario Bariloche 2000. 

 30/03/013 Un mensaje directo de Bergoglio 

El papa Francisco acaba de enviar el primer mensaje a su país: 

eligió como sucesor en la arquidiócesis de Buenos Aires al obispo 

Mario Poli. 

 21/03/2013 D'Elía: "Gracias a mí, el Papa vendrá después de las 

elecciones"  

Primero fustigó contra el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge 

Mario Bergoglio, cuando había sido elegido como papa... 

 18/03/2013 Unidos y Organizados se lanza a la conquista del territorio  

En los lugares en los que el intendente juega bien, la idea es 

fortalecer el trabajo en conjunto", dijo, y eligió como abanderado al 

intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi... 

 13/03/2013 Orion: "Bianchi me hizo capitán y luego le dio la cinta a 

Román, él sabe lo que pienso"  

...puntos que necesitamos", señaló el arquero a Rock and Pop. 

Antes de la vuelta de Juan Román Riquelme, Carlos Bianchi había 

elegido a Orion como su capitán.  

 16/03/2013 Venegas: "Los kirchneristas rentados no deberían ensuciar la 

figura del Papa"  

...sindicalista alineado al titular de la CGT Azopardo, Hugo 

Moyano, señaló que es amigo del Sumo Pontífice argentino, quien 

fue elegido como el papa el miércoles." 

 13/03/2013 Cristina Kirchner asistirá a la asunción de Bergoglio como 

Papa  

...representación del pueblo de nuestro país, quiero saludarlo y 

expresarle mis felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido 

como Nuevo Romano Pontífice de la Iglesia Universal. 

 13/03/2013 Cristina felicitó a Jorge Bergoglio por su nombramiento  

...representación del pueblo de nuestro país, quiero saludarlo y 

expresarle mis felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido 

como nuevo Romano Pontífice de la Iglesia Universal"... 

http://www.lanacion.com.ar/1567630-un-hombre-de-bajo-perfil-y-con-escasos-nexos-politicos
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 10/03/2013 Bar La Coruña: un pedazo de historia que baja su persiana 

Sergio Renán lo eligió como escenario de su película El sueño de 

los héroes, y cientos de vecinos y turistas aparecían por allí para 

dejarse fascinar por una postal viva de la ciudad que ya no es. 

 07/02/2013 Postales de Estocolmo         

...velocidad, Gago lastima con su pase. Cuando lo utilizó en el 

inicio de la jugada fue firme, seco y corto, y casi siempre eligiendo 

a Messi como primera opción... 

 24/012013 Bonafini comenzó a divulgar la historia de los jueces de la Corte 

No obstante, Bonafini eligió como primer magistrado a Argibay, 

una jueza que no despierta su repudio, como sí lo hace el titular del 

Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti. 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Elegir  

N.  Fecha      Titulares  

 20/05/2013 Síntesis 

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal 

fuerza opositora de Brasil, eligió ayer como presidente del partido 

al senador por Minas Gerais Aécio Neves... 

 11/05/2013 Familias o amigos, nada se salva de la polarización    

...Maridos y mujeres, hermanos y hermanas, padres e hijos se 

encuentran en campos opuestos, unos apoyando a Nicolás Maduro, 

elegido por Chávez como su sucesor... 

 24/04/2013 Italia, más cerca de un gobierno de coalición  

...un segundo mandato, sino que aceptó sólo para salvar el país. El 

Cavaliere, en efecto, no sólo se salvó de que fuera elegido como 

primer mandatario una figura como Romano Prodi, enemigo de 

siempre (le ganó en las elecciones de 2006 y 2008... 

 16/04/2013 Un cambio dramático de fuerzas políticas 

...ni con su oferta ni con su carisma, sino con la herencia que tuvo 
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lugar cuando Chávez lo eligió como su sucesor. 

 15/04/2013 El "hijo" de Chávez que aceptó el desafío de continuar con su 

legado 

El propio mandatario eligió a Nicolás Maduro como su sucesor 

político; su camino desde conductor del subte a presidente 

venezolano... 

 15/04/2013 Un mandato condicionado, un capital político despilfarrado 

¿Por qué el líder revolucionario eligió a Nicolás Maduro como su 

heredero? 

 06/04/2013 Mujica envió un mensaje de hermandad, pero no se disculpó 

por sus críticas  

...hombres del entorno presidencial, el presidente de Ancap (la 

empresa petrolera estatal), Raúl Sendic, que aparece como el 

elegido de Mujica como futuro líder de la izquierda... 

 02/04/2013 La fuerza de una Iglesia que no se rinde ante las crisis  

...Obviamente, la lengua es esencial a la hora de entenderse, pero 

para llegar a un acuerdo sobre la persona a elegir como jefe 

máximo de toda la Iglesia... 

 19/03/2013 El Papa eligió como secretario privado a un obispo maltés 

 18/03/2013 Francisco de Asís, el santo modesto que inspiró a Bergoglio  

...el nombre de Francisco cuando los otros 114 cardenales lo 

eligieron como 266° pontífice de la Iglesia. 

 15/03/2013 El papa Francisco y otra prueba de tolerancia a la diversidad 

de credos                     

...trabas de cursos o trámites burocráticos para hacerlo. Cansado de 

andar, Federico los llamó y les agradeció que lo hubieran elegido 

como padrino pero les contó que por las trabas no se iba a poder 

bautizar." 

 14/03/2013 Jorge Bergoglio: anécdotas del hombre que hace un culto del 

perfil bajo                             

...provincial, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y 
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arzobispo de Buenos Aires. El 19 de abril de 2005, día en que fue 

elegido Joseph Ratzinger como el nuevo Papa, el argentino quedó 

segundo... 

 14/03/2013 Desde Malvinas dicen que verán a Bergoglio como Papa y no 

como argentino        

...tarde los 115 cardenales que se congregaron en la Capilla Sixtina 

llegaron a un acuerdo y tras una larga votación Bergoglio fue 

elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica, despertando el 

asombro de los argentinos y del mundo tras la noticia. 

 14/03/2013 Habló un cardenal que eligió a Francisco como Papa 

 05/03/013 ¿Cómo será la sucesión de Hugo Chávez? 

Maduro no tendrá impedimento constitucional para postularse -el 

propio Chávez lo eligió públicamente en diciembre pasado como su 

sucesor... 

 24/02/2013 Fidel Castro asistió a la constitución del nuevo Parlamento 

cubano 

...la posibilidad de que Díaz-Canel, de 52 años, pueda ser elegido 

este domingo como número dos del Gobierno en el lugar del 

octogenario... 

 

 

4.La Nación- Deporte 

        Verbo Elegir  

N.  Fecha      Titulares  

 17/05/2013 Desfile de botineras en la gala del Manchester United  

...acompañados a la gala del jugador del año del club, que pareció 

un desfile de esposas y novias de los futbolistas. Carrick fue elegido 

como el mejor de la temporada del United, que se consagró en la 

Premier League. 

El club inglés eligió a Carrick como el mejor de la temporada, pero 

las que se lucieron fueron las chicas; mirá la fotogalería... 

 30/04/2013 El difícil camino que debe recorrer un deportista para admitir 
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que es gay                   

...minimizar sus problemas con las drogas."¿Por qué a Pelé, que 

debutó (tuvo su primera experiencia sexual) con un chico lo eligen 

como uno de los mejores deportistas del siglo y a mí, porque uso 

drogas, me dejan fuera?", comparó el argentino. 

 22/04/2013 Como Berlusconi, el nuevo presidente paraguayo llega desde el 

fútbol   

...es político, empresario y dirigente deportivo, pero su último cargo 

lo hizo saltar a la fama latinoamericana: ayer fue elegido como 

presidente de Paraguay, con más del 45 por ciento de los votos... 

 16/04/2013 Cantero: "Es una infamia decir que Grondona eligió al técnico"   

...de Independiente, Javier Cantero, calificó de "infamia" la versión 

de que el presidente de AFA, Julio Grondona, haya elegido a 

Miguel Brindisi como nuevo entrenador del club de Avellaneda. 

 12/04/2013 Conocé a la futbolista que le gustó a Messi 

Messi, quien la eligió como ganadora del concurso organizado por 

FIFA Street del año último. 

 07/03/2013 José Basanta, la sorpresa de Sabella entre los convocados de la 

selección  

...Apertura 2009 y 2010 e Interliga 2010 y dos internacionales (Liga 

de Campeones de la Concacaf 2011 y 2012).El defensor, elegido 

como mejor central del fútbol mexicano en el Clausura del año 

pasado... 

 20/01/2013 La elección de Bianchi: al final, el nuevo capitán de Boca es 

Orion  

En su primer ciclo en Boca, Bianchi eligió como su primer capitán 

a Diego Cagna, luego la llevó Jorge Bermúdez... 

 20/01/2013 River se lo debía 

Carlos Bianchi eligió como capitán a Agustín Orion. En un 

principio se especuló con que Pablo Ledesma o Clemente 

Rodríguez llevarían el brazalete, pero el Virrey se decidió por el 

arquero. 
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 16/01/2013 Baldassi, el mejor árbitro argentino del siglo  

...alemán Markus Merk, ya retirado y tres veces mejor árbitro del 

mundo según la organización que arma las estadísticas, fue elegido 

como el mejor seguido por el uruguayo Jorge Luis Larrionda... 

 11/01/2013 ¿Cómo avanza el plan de Boca para jugar como Barcelona? 

Es el lugar a donde se mudó todo el fútbol juvenil xeneize al asumir 

como presidente Daniel Angelici, quien eligió a Jorge Coqui Raffo 

como coordinador... 

 07/01/2013 La votación por dentro: para los DT y capitanes de las 

potencias, Messi no es el mejor 

...alguna vez fueron campeonas del mundo, la mayoría no eligió a 

Messi como el mejor del mundo. 

 07/01/2013 Póker dorado: Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo y 

hace historia  

...cada uno, quedaron el francés Michel Platini y los holandeses 

Johan Cruyff y Marco van Basten. En diciembre de 2009, fue 

elegido como el mejor del mundo por primera vez. 

 05/01/2013 Breves  

...Sport, en forma enigmática. Casillas, el mejor Iker Casillas, el 

arquero de Real Madrid y del seleccionado español, fue elegido 

como el mejor del mundo en 2012... 

 04/01/2013 Maravilla, el mejor de 2012 

Además, el Consejo eligió como combate del año a Robert 

Guerrero vs. 

 04/01/2013 En la Rosada descartan cambios en el ministerio    

...medio de la pelea entre la Casa Rosada y el Grupo Clarín por la 

aplicación de la ley de medios. Cristina Kirchner lo había elegido 

como vocero de la estrategia judicial del Gobierno... 

 03/01/2013 Del Bosque, el mejor entrenador de selecciones  

Vicente del Bosque, entrenador de España, fue elegido como el 

mejor DT de selecciones del planeta... 
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 03/01/2013 Una Maravilla: Martínez, el mejor boxeador de 2012 

Además, el Consejo eligió como combate del año a Robert 

Guerrero vs. 

 03/01/2013 Cambiasso descarta a Mou y Del Bosque: "El mejor DT del 

mundo es Pepe Romero" 

...la revista El Gráfico, en la que eligió a Pepe Romero, el DT de 

All Boys, como el mejor del mundo. 

 03/01/2013 Con el cosquilleo de los momentos más importantes  

Sin saberlo, fue el principio del fin de la gestión de Comparada, que 

eligió a Ramón Díaz como el sucesor. 

 

 

4.La Nación- Economía 

        Verbo Elegir  

N.  Fecha      Titulares  

 29/05/2013 Teme la UIA que el Gobierno empiece a acusar de la inflación a 

los empresarios  

...precios los fijan los empresarios y los grandes monopolios", dijo. 

La presunción de los hombres de negocios, que acaban de elegir 

como líder a Héctor Méndez, emerge de una interpretación de la 

psiquis del kirchnerismo: toda vez que el Gobierno falló... 

 28/05/2013 La crisis alterala arquitectura financiera 

...el diplomático brasileño Roberto Azevedo (55 años) resultó 

elegido como próximo jefe de la OMC... 

 04/05/2013 Qué pasa  

...promediaron el 50%, en especial dentro del segmento pymes. 

Fargosi presidirá la Bolsa porteña El abogado Horacio Fargosi fue 

elegido como nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires (BCBA) por el Consejo Directivo de esa entidad... 

 09/04/2013 El Gobierno presionó a la UIA para influir en la elección de su 

presidente  

...propio Urtubey, que estaba en la mesa. Comían Nicholson, 

http://www.elgrafico.com.ar/2012/12/16/C-4590-cambiasso-el-mejor-dt-del-mundo-es-pepe-romero.php
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Acevedo, Álvarez Saavedra, Funes de Rioja y Méndez, a quien 

eligieron como reemplazante del candidato frustrado.  

 02/04/2013 Breves 

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) eligió 

a Tay Yoshitani como el nuevo presidente del directorio. Yoshitani 

es el actual gerente general del Puerto Seattle y asumirá el cargo 

durante la convención de AAPA, en octubre, en Orlando, EE UU.. 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Elegir   

N.  Fecha      Titulares  

 19/03/2013 El impacto político del papa Francisco    

...ex presidente Néstor Kirchner, quien lo acusó una vez de ser el 

"verdadero representante de la oposición" .Luego de ser elegido el 

miércoles como el primer papa de América latina... 

 

 

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Finalizar   

N.  Fecha      Titulares  

 10/02/2013 Temor por lo que pueda pasar después del plazo del 

congelamiento de precios 

...economistas y sindicalistas que, principalmente, plantearon la 

incertidumbre sobre qué podría pasar al día siguiente 

de finalizado el plazo de 60 días previsto para el plan. Oscar 

Lescano, del gremio Luz y Fuerza y la CGT oficialista, expuso ese 

interrogante... 
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4.La Nación- Deporte 

        Verbo Finalizar  

N.  Fecha      Titulares  

 27/03/2013 Polideportivo 

Pérez, integrante del equipo Provincia de Buenos Aires, finalizó 

con el mismo tiempo (4h29m51s) que el vencedor... 

 

 

4.La Nación- Economía 

        Verbo Finalizar   

N.  Fecha      Titulares  

 12/04/2013 El BCRA, contra la idea de que se devaluará más tras las 

elecciones  

...entrega física de dólares, sino que te compensa en pesos por 

diferencia entre el precio comprado y el que se verifica 

al finalizar el plazo del contrato", explican. La pelea promete ser 

dura Pero la batalla por las expectativas luce ardua, ya que los 

antecedentes... 

 14/02/2013 Las alimentarias condicionan su apoyo al congelamiento 

...La Rural también advirtió que la medida "redunda en una mayor 

suba de los precios de los productos controlados una 

vez finalizado el plazo para esos controles". A diez días de la 

implementación del congelamiento, los grandes supermercados 

volvieron... 

 

 

15/01/2013 Demoras en el dragado 

...Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. El plazo de 

ejecución de los trabajos, según el pliego de licitación, finaliza el 

próximo 15 de diciembre. Según informó el Consorcio de Gestión 

del Puerto, la que arribará será la draga por succión... 
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4.La Nación- Opinión 

        Verbo Finalizar   

N.  Fecha      Titulares  

 23/01/2013 Otra amenaza de las FARC 

...tratado de regularización de la guerra", como si se tratara de dos 

partes que están en idéntica situación jurídica. Finalizado el plazo, 

la guerrilla acaba de anunciar que reiniciará las hostilidades 

mientras no se detienen las conversaciones de paz... 

 

 

4.La Nación- Deporte 

        Verbo Hubieron   

N.  Fecha      Titulares  

 29/03/2013 La violencia en el fútbol y el circuito de impunidad  

...será denunciada sin miramientos cuando no cumpla con ella. 

Como corolario, es importante recordar que durante muchos años 

hubieron muchos Cromañones latentes, tugurios donde se iban a 

ver a las bandas de rock en condiciones infrahumanas, pero casi por 

azar... 

 

 

4.La Nación- Nacional 

        Verbo Interceptar    

N.  Fecha      Titulares  

 30/05/2013 Un nieto de Berugo Carámbula fue detenido por atacar a un 

policía  

...Policía Metropolitana. Según informaron fuentes de la fuerza, el 

pasado 28 de abril, Lorenzo junto a otras dos personas 

interceptaron a la mujer policía alrededor de las 6 de la mañana en 

la esquina de las calles Giribone y Palpa, con la excusa de 

preguntarle... 

 29/05/2013 Síntesis  
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...policiales informaron que el episodio ocurrió en la noche del 

domingo pasado, cuando el agente, de 53 años, se trasladaba en su 

motocicleta por la esquina de las calles 63 y 136 y fue interceptado 

por dos jóvenes armados. 

 28/05/2013 Síntesis  

...años, caminaba por las calles 32 y 149, del barrio platense de San 

Carlos. Al llegar a esa esquina, el trabajador fue interceptado por 

varios delincuentes que le exigieron la entrega de su mochila. 

Córdoba se resistió y los delincuentes lo acuchillaron... 

 24/05/2013 Cayó una peligrosa banda tras una persecución y tiroteo  

...mientras que un cuarto cómplice salió del lugar a la carrera, 

volvió a subir al vehículo en el que habían llegado y condujo unos 

100 metros, donde fue interceptado por la policía y también 

arrestado. Además de la captura de los cuatro hombres, todos 

mayores de edad, la policía secuestró... 

 23/05/2013 Secuestran a un empresario estadounidense en Vicente López 

Lo interceptaron, lo llevaron en un auto y lo liberaron ileso luego 

de robarle 

El hombre fue interceptado por los asaltantes en la esquina de 

Melo y Madero poco antes de las 21 de ayer, cuando iba en su 

Volkswagen Vento. 

 23/05/2013 San Telmo: un empresario denunció que le robaron una 

mochila con 700 000 pesos  

...Juan y Cochabamba, de San Telmo, y se aprestaba a subir a la 

autopista. Según denunció el empresario, en ese momento fue 

interceptado por un delincuente que circulaba en moto y otro que 

se movilizaba a bordo de un Peugeot 207. Luego, le apuntaron con 

un arma... 

 23/05/2013 Secuestran a un empresario estadounidense en Vicente López  

...vinculada a servicios relacionados con la extracción de petróleo y 

gas, informaron a DyN fuentes policiales. El hombre fue 

interceptado por los asaltantes en la esquina de Melo y Madero 
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poco antes de las 21 de ayer, cuando iba en su Volkswagen Vento. 

 23/05/2013 Asesinan a un policía en Bariloche  

El jefe de la Policía provincial, Fabián Gatti, precisó que el efectivo 

fue interceptado en la esquina de Onelli y Rosales de Bariloche 

donde fue acribillado por dos o tres hombres.  

 21/05/2013 Asesinan a un policía en Bariloche  

...franco y caminaba por la calle sin uniforme. El jefe de la Policía 

provincial, Fabián Gatti, precisó que el efectivo fue interceptado 

en la esquina de Onelli y Rosales de Bariloche donde fue 

acribillado por dos o tres hombres.  

 16/05/2013 Asaltan a un funcionario del Senado  

...de la Dirección General de Secretaría del Senado, quien anoche, 

cerca de las 22, viajaba en su auto Ford Focus y fue interceptado 

por tres jóvenes armados en la esquina de las calles Lisandro de La 

Torre y Sabattini. 

 16/05/2013 Raptan y roban a un médico junto a la quinta de Olivos  

...hasta la estación Congreso de Tucumán, de la línea D del subte, 

en Belgrano. En esos momentos, dos hombres armados lo 

interceptaron y lo amenazaron con fines de robo. La víctima no 

opuso resistencia, la cual estaba sola ya que su hija todavía no 

había... 

 15/05/2013 Detienen en España a un argentino que tenía cocaína en su 

valija  

...faltaban apenas 40 minutos para que el vuelo donde viajaba el 

sospechoso arribara al aeropuerto de Barajas. El pasajero fue 

interceptado en Madrid y enviado de vuelta a Buenos Aires. Había 

llegado a Buenos Aires desde Colombia, y estaba en Ezeiza como 

pasajero... 

 15/05/2013 Un médico sufrió un secuestro exprés a metros de la quinta de 

Olivos  

...30 de hoy cuando el hombre aguardaba a su hija en un auto marca 

Audi. Mientras estaba en la calle dos hombres armados lo 
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interceptaron, subieron al vehículo y emprendieron la marcha. 

Durante el viaje el médico fue golpeado en la cabeza y el rostro 

con... 

 14/05/2013 Tres peleas de pareja acabaron en homicidio, en Tierra del 

Fuego y en Buenos Aires 

Alberto Villalba, de 35 años, interceptó a su ex pareja, Gisela 

Caballero, de 34, cuando iba a trabajar. 

 13/05/2013 Se conocerá hoy la sentencia por la mortal salidera bancaria 

contra Carolina Píparo 

La salidera ocurrió hace tres años, cuando Píparo fue interceptada 

junto con su madre, María Ema Cometta... 

 13/05/2013 Cinco condenados a prisión perpetua por el ataque a Carolina 

Píparo 

Luciano López, de 20, que fue señalado como el hombre que 

conducía la moto que interceptó a la mujer. 

 12/05/2013 El Papa se solidarizó con el reclamo de los Qom  

...producto de un dudoso accidente de tránsito en una ruta cercana a 

la comunidad. Y, hace una semana, el hijo de Díaz fue 

interceptado camino a su casa por una patota de otros miembros de 

la comunidad y fue apaleado violentamente.  

 11/05/2013 Le quitan la vida para robarle la motocicleta  

...cúbicos, por la calle 816, en uno de los accesos a la villa conocida 

como "La Matera". En esas circunstancias, Cano fue interceptado 

por dos delincuentes armados que lo amenazaron con intenciones 

de robarle la moto, por lo que aparentemente se resistió... 

 08/05/2013 Un médico sufrió un secuestro exprés a metros de la quinta de 

Olivos  

...30 de hoy cuando el hombre aguardaba a su hija en un auto marca 

Audi. Mientras estaba en la calle dos hombres armados lo 

interceptaron, subieron al vehículo y emprendieron la marcha. 

Durante el viaje el médico fue golpeado en la cabeza y el rostro 

con... 
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 06/05/013 Todos estos años que Arquímedes estuvo libre vivimos con 

miedo"  

El 22 de junio de 1982, volvía a almorzar a su casa luego del 

trabajo. En el camino fue interceptado por Alejandro Puccio, uno 

de los hijos de Arquímedes, jugador de rugby del Club Atlético San 

Isidro (CASI).  

 02/05/2013 Asaltaron al ex fiscal de la causa Candela 

Marcelo Tavolaro fue interceptado por ladrones en su casa; dijo 

que fue "un robo más" y descartó que tuviera vínculo con la 

investigación de la que fue apartado... 

 02/05/2013 Breves  

El abogado Fernando Burlando fue asaltado por cuatro delincuentes 

armados que, anteanoche, lo interceptaron con un BMW... 

 01/05/2013 Asaltaron a Fernando Burlando, el abogado de Carolina Píparo 

cuatro delincuentes lo interceptaron y lo obligaron a bajarse de su 

auto importado; el vehículo apareció tiempo después en Once... 

 30/04/2013 Síntesis  

...el hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de ayer en la esquina de 

Pereyra Lucena y Facundo Quiroga, donde dos ladrones 

interceptaron al oficial. Allí hubo un tiroteo que terminó cuando 

uno de los ladrones cayó muerto y su cómplice fue detenido con 

una... 

 30/04/2013 Mataron a un policía federal para robarle el auto en Villa 

Luzuriaga  

...policiales informaron a DyN que el hecho ocurrió en la esquina de 

San Martín y Bermejo, donde cuatro delincuentes armados 

interceptaron a Leonardo David Espagnac, de 33 años, que viajaba 

en su moto vestido de civil. Espagnac fue trasladado al hospital de... 

 29/04/2013 Matan a balazos a un policía de la Federal en un intento de 

robo  

Un cuñado de la víctima agregó que desconocen dónde fue 

concretamente interceptado, aunque sí tienen certeza de que vestía 
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de civil en ese momento. "No hay ni una sola cámara en ningún 

lado.  

 28/04/2013 "La banda de la ametralladora" ya robó más de 30 vehículos de 

alta gama en el norte de la ciudad  

...al ex futbolista de River Plate Arie l Ortega, a quien 

interceptaron en Guayra y Libertador, en Núñez, para robarle su 

flamante...primo del conductor del automóvil. Los ladrones que los 

interceptaron circulaban en un Mercedes-Benz negro, del cual se 

bajaron... 

 28/04/2013 "La banda de la ametralladora" ya robó más de 30 vehículos de 

alta gama en el norte de la ciudad 

El grupo está integrado por entre tres y ocho delincuentes; para 

interceptar a sus víctimas usan autos robados, armas largas y 

chalecos antibalas 

 26/04/2013 Fue padre hace 20 días, lo mataron por resistirse a un robo   

Nicolás Rodríguez, de 30 años, fue interceptado por delincuentes 

cuando llegaba a la casa de su padre en San Justo, La Matanza... 

 26/04/2013 José Luis Chilavert: "Me robaron la camioneta y por suerte no 

me pegaron un tiro"  

...José Luis Chilavert, sufrió anoche un violento robo: al menos 

cuatro personas fuertemente armadas, que lo amenazaron, lo 

interceptaron en plena avenida Pedro Goyena, en el barrio porteño 

de Caballito, le sacaron sus pertenencias y objetos de valor y se 

llevaron... 

 25/04/2013 Apareció el BMW de Ortega y detuvieron a un sospechoso 

...que actúa en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires e 

intercepta a conductores de vehículos de alta gama. 

 25/04/2013 Asaltan y golpean al empresario Carlos Molinari  

...NACION, el empresario, encargado además de financiar la boda 

entre el sospechado Leo Fariña y la modelo Karina Jelinek, fue 

interceptado anoche por cinco delincuentes cuando se dirigía a la 

casa de su hijo luego de dar una entrevista en el canal C5N. 
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 24/04/2013 Asaltaron a la familia de Gabriel Mariotto  

...violento suceso ocurrió anteanoche a las 23, en Laureano Oliver 

al 1400, cuando dos delincuentes a bordo de un Volkswagen Gol 

interceptaron a la familia en el momento en que llegaba a la casa 

de la suegra del vicegobernador.  

 23/04/2013 Golpean a una jueza en medio de una manifestación  

El joven fue interceptado por un grupo de personas con las que 

forcejeó, una de las cuales le disparó en el pecho y lo mató en el 

acto. 

 23/04/2013 Ariel Ortega fue víctima de un secuestro exprés  

...Federal informaron a LA NACION que el "Burrito" conducía su 

BMW M1 por Guayra y antes de llegar a avenida Del Libertador 

fue interceptado por un automóvil similar a un Audi o un VW 

Passat del que bajaron dos delincuentes armados. 

 22/04/2013 Ariel Ortega fue víctima de un secuestro exprés  

...la avenida Del Libertador, en sentido hacia la avenida General 

Paz. Al llegar al cruce con la calle Guayra, Ortega fue interceptado 

por otro auto con al menos cuatro ocupantes, tres de los cuales se 

subieron a su coche y se lo llevaron cautivo por casi... 

 20/04/2013 Prisión perpetua para cinco acusados por el homicidio de 

Berardi  

Camino a su casa, fue interceptado por tres de los condenados y lo 

obligaron a llamar por teléfono a sus padres para que les dijera que 

lo tenían cautivo y... 

 16/04/2013 Síntesis  

Un joven de 18 años llegaba a su casa, acompañado de un grupo de 

amigos, cuando fue interceptado por al menos seis sujetos de unos 

20 años, que comenzaron a increparlo. El muchacho se trabó en 

lucha con uno de ellos... 

 12/04/2013 Dos delincuentes robaron y fueron captados por cámaras de 

seguridad  

...Comisaría Quinta fueron alertados para acercarse al lugar. En la 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

343 

 

calle El Salvador en su intersección con Jorge Newbery, fue 

interceptado y reducido uno de los delincuentes. Los policías 

recuperaron las pertenencias robadas así como el arma utilizada en 

el hecho... 

 12/04/2013 Sabbatella manifestó "sospechas" sobre los robos al intendente 

de Morón  

...integrantes de la familia no se encontraban presentes", indicó un 

comunicado. El sábado pasado, tres hombres armados 

interceptaron a Ghi y a su familia cuando arribaban a la casa de 

sus suegros.  

 12/04/2013 El intendente de Morón, víctima de un nuevo robo  

...llegada a la casa de sus suegros, durante la tarde del pasado 

sábado. En aquella oportunidad, tres delincuentes armados lo 

interceptaron a y le robaron dinero en efectivo y algunos objetos 

de la vivienda.  

 09/04/2013 Se fugaron cinco presos de un camión penitenciario y dos 

fueron recapturados  

...dos de los detenidos fueron recapturados. Uno de ellos fue 

interceptado por miembros del Servicio Penitenciario, cuando se 

encontraba...vehículo que circulaba por la autopista. El otro prófugo 

fue interceptado por la Policía Bonaerense.  

 08/04/2013 Síntesis  

...castelar Asaltaron al intendente de Morón El intendente de 

Morón, Lucas Ghi, fue asaltado por tres ladrones armados que lo 

interceptaron cuando arribaba junto a su familia a la casa de sus 

suegros, en Castelar, y se llevaron el dinero en efectivo... 

 07/04/2013 Asaltaron al intendente de Morón y a su familia en Castelar  

El intendente de Morón, Luchas Ghi, fue asaltado ayer por tres 

delincuentes armados que lo interceptaron cuando llegaba junto a 

su familia a la casa de sus suegros en la localidad bonaerense de 

Castelar. La banda se llevó el dinero... 

 17/04/2013 Síntesis  
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...Olivera, de 19 años, caminaba por la calle 120, entre 66 y 67, de 

La Plata. En esas circunstancias, el joven habría sido interceptado 

por un hombre que le efectuó varios disparos, uno de los cuales le 

dio en el pecho y le causó la muerte en el acto.  

 04/04/2013 Arsenal se topó con la eficacia de Atlético Mineiro  

En otra corrida solitaria gracias al adelantamiento de la defensa 

argentina, Luan avanzó y fue interceptado por Damián Pérez, que 

lo derribó en la medialuna del área. 

 02/04/2013 Doble crimen e indignación en Lomas de Zamora  

...bis, cuando Golbert Rocha Otarola, boliviano, de 22 años, salió de 

la vivienda de su tío para ir a un negocio y fue interceptado por 

seis jóvenes que le pidieron plata. 

 28/03/2013 Asaltos violentos sin freno: mataron a un diseñador y a un 

contador  

La víctima no se resistió, pero los dos motochorros que lo 

interceptaron le dispararon igual... 

 24/03/2013 Por una penitencia, le sustrajo el arma a su padrastro policía y 

lo asesinó  

El responsable de la tragedia fue capturado en la zona de La Perla. 

Lo interceptaron los policías, pero al requisarlo no pudieron 

encontrar el arma. 

 23/03/2013 Asesinan a un sargento frente a su esposa en una entradera  

...policiales, el efectivo, de 58 años, fue asesinado el miércoles, 

minutos después de las 19.30, cuando tres ladrones lo 

interceptaron en el momento en que llegaba junto a su mujer a su 

casa, situada en Martín Coronado al 700, de Isidro Casanova, en un 

Chevrolet... 

 18/03/2013 Lo matan de un tiro para robarle la moto, en Rosario 

Fue interceptado por dos asaltantes que iban en un rodado similar; 

le dispararon delante de su novia... 

El hecho ocurrió anteanoche, a las 22.30, en Bulevar 27 de Febrero 

y Roullion, donde Araujo y su pareja, que iban en una moto Honda 
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Titán negra de 150 cc, fueron interceptados por dos sujetos que 

iban en un rodado similar... 

 11/03/2013 Creen que el crimen del rugbier fue una venganza por error  

...persecución en un Fiat Duna bordó de un cliente que se los había 

dejado para arreglar los amortiguadores. Los agresores 

interceptaron al joven rugbier y le dispararon. Los investigadores 

determinaron que Tuculet no era el dueño del Uno blanco, sino 

que... 

 05/03/2013 Asesinaron a un remisero dentro del parque Pereyra Iraola 

La banda de ladrones interceptó al remisero, identificado como 

José Luis Ledezma, y lo obligó a detener la marcha, pero el hombre 

no lo hizo e intentó escapar, por lo que uno de ellos le disparó. 

 04/03/2013 Tiroteo tras un robo de boqueteros en Rafaela 

Cuatro delincuentes robaron en la madrugada de ayer por lo menos 

300.000 pesos de la sucursal que el banco Credicoop posee en la 

localidad de Santa Clara de Saguier, 132 kilómetros al oeste de esta 

capital y cerca de Rafaela. La policía los interceptó a la salida de la 

localidad... 

 04/03/2013 Matan a un agente federal en un asalto, en Tucumán  

...identificada como Marcelo Navarro, de 35 años, que regresaba a 

su casa en la localidad de Banda del Río Salí cuando fue 

interceptado por dos ladrones armados, a pocos metros de su 

vivienda y a una cuadra de la comisaría. 

 04/03/013 La madre de Carolina Píparo reconoció al autor del disparo  

...9 meses, volvía a su casa con su madre luego de retirar dinero de 

una sucursal del banco Santander Río. Dos hombres la 

interceptaron, le quitaron el dinero y le dispararon. La mujer debió 

ser sometida a una cesárea de urgencia.  

 01/03/2013 Hieren a balazos a un policía durante una salidera en Caballito  

...anteanoche a las 20.30, en el cruce de la avenida General Paz y 

Pedernera. El policía advirtió que su hijo había sido interceptado 

por tres delincuentes cuando llegaba a la casa, entonces empuñó su 
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arma reglamentaria, se identificó y se tiroteó con... 

 28/02/2013 Caen cuatro sospechosos de traficar cocaína hacia Portugal 

Ordenado por la Justicia, se montó un operativo en la ruta 2, a 10 

kilómetros del ingreso a esta ciudad, y se interceptó al solitario 

conductor... 

 26/02/2013 Investigarán por posible corrupción al titular de la AFIP de 

Catamarca  

...Figueroa comenzó a gritar y acudió en su auxilio el personal de 

seguridad privada del centro comercial, que no pudo interceptar al 

ladrón, quien se subió a una motocicleta y huyó junto a un cómplice 

que estaba al mando del vehículo.  

 25/02/2013 Balean en la cara a un policía en Quilmes  

...dirección al centro quilmeño, y al llegar a Paraguay se detuvo 

ante un semáforo en rojo. En ese momento, el policía fue 

interceptado por dos sujetos que iban en una moto.  

 24/02/2013 Balearon a un policía en un intento de robo en Quilmes  

En ese momento, al menos dos delincuentes armados que iban en 

una moto lo interceptaron con fines de robo. Según las fuentes, el 

efectivo se resistió, por lo que hubo un forcejeo que culminó 

cuando uno de... 

 17/02/2013 San Valentín y la huella del amor porteño   

Cuando me acerqué para preguntarle cómo iba la venta, una mujer 

que podría ser su madre me interceptó... 

 16/02/2013 Una extranjera, contagiada de la euforia del mayor Carnaval de 

rua  

...También el del Pelourinho, con los autoproclamados Hijos de 

Gandhi, que hoy son legión enfundada en azul y blanco. Te 

interceptan en la calle, te rocían alfazema, una fragancia que 

purifica el alma y regala buena energía y, si te eligen al azar... 

 14/02/2013 Insólito: la policía busca un colectivo de la línea 603 robado en 

Berazateguig 

Un grupo de delincuentes interceptó y amenazó al chofer, y 
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minutos después se llevó el vehículo en el barrio Luz y Fuerza 

 14/02/2013 Caso Arruga: la causa pasa a la Justicia Federal como 

desaparición forzada  

...aplicados en aquella oportunidad fueron constatados por los 

médicos del Hospital de San Justo y desde entonces el chico fue 

interceptado varias veces en la calle por la policía. Las fuentes 

judiciales explicaron a Télam que en su indagatoria, Torales 

admitió... 

 08/02/2013 Asaltaron al sobrino del juez Zaffaroni  

Ocurrió en Morón, cuando lo interceptaron cuatro delincuentes 

mientras manejaba su vehículo; los asaltantes, de nacionalidad 

colombiana, fueron detenidos; según la policía, era un grupo de 

"pincharuedas" 

...y se dirigió hasta una gomería de Haedo, mientras era perseguido 

por los asaltantes. Dio aviso a la policía, pero fue interceptado 

antes por los individuos, que estaban armados, y le robaron dinero. 

Al llegar al lugar, la policía persiguió a los delincuentes... 

 04/02/2013 Villa Lugano: está grave un policía baleado en un intento de 

asalto  

...Allí, en la colectora Sur de la Autopista Dellepiane, a la altura de 

la avenida Lárrazabal, Ibáñez fue interceptado por la banda de 

delincuentes que lo amenazaron para que bajara del vehículo.  

 04/02/2013 Balearon a un policía en un asalto en Villa Lugano    

...Ybáñez, vestido de civil, iba en su Fiat Punto junto a su familia a 

cargar nafta en una estación de servicio YPF. Allí fue interceptado 

por cuatro ladrones que se movilizaban en un Fiat Tempra negro.  

 03/02/2013 Patricio Toranzo fue víctima de un secuestro exprés  

...autopista Riccheri, cuando se dirigían a un entrenamiento. 

Facundo Imboden padeció una situación similar en mayo de 2011. 

Fue interceptado por dos delincuentes armados que lo hicieron 

recorrer cajeros automáticos y luego lo obligaron a dirigirse hasta 

su casa... 
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 03/02/2013 Por un robo detuvieron a un funcionario  

...concretar el asalto, el sospechoso salió del negocio, abordó el 

vehículo y tomó por 9 de Julio hacía el Norte, pero fue 

interceptado por la policía. En ese momento, los uniformados 

detuvieron al funcionario, quien supuestamente se encargaba de 

conducir... 

 31/01/2013 Secuestran 50 kilos de marihuana y detienen a una banda en 

Mar del Plata  

...bonaerense para abastecerse de marihuana para comercializarla en 

Mar del Plata. Cuando el hombre regresó a la ciudad costera fue 

interceptado por efectivos policiales cuando manejaba un auto. En 

su interior se encontró una bolsa de consorcio con varios ladrillos... 

 27/01/2013 En Morón balearon a un policía para robarle el auto  

...frente a su casa, situada en Pola al 100 esquina Humahuaca, de 

Morón, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando fue 

interceptado por tres delincuentes que se movilizaban en una 

furgoneta, presuntamente una Renault Kangoo blanca, según 

informó la agencia... 

 26/01/2013 Escapaba de 10 motochorros, pero murió al chocar contra una 

casa  

...Joaquín Zunni, de 33 años, se dirigía junto con su novia, Gisela 

Soria, de 27, a su domicilio en Quilmes, cuando fue interceptado 

por una banda de delincuentes al descender del Acceso Sudeste, que 

conecta la autopista Buenos Aires-La Plata con esa localidad... 

 24/01/2013 Síntesis  

...localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires. El 

hecho ocurrió ayer, cuando el oficial Jonathan Morales fue 

interceptado por dos motochorros que quisieron robarle su 

vehículo, pero el policía se resistió a los tiros... 

 24/01/2013 Hacían una nota sobre inseguridad y les robaron parte del 

móvil de TV     

...comentó sorprendido el cronista desde el lugar del hecho. 
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Afortunadamente, algunos vecinos detectaron enseguida el robo e 

interceptaron a los delincuentes, pudiendo recuperar las 

herramientas que habían sustraído de la camioneta.  

 23/01/2013 ¿Puede un policía de civil realizar una persecución? 

...el que le sucedió al futbolista Claudio Morel Rodríguez , que fue 

interceptado cuando viajaba en su auto con sus dos hijos y un 

sobrino por un policía de civil que le apuntó con un arma y le 

ordenó que se bajara. 

 13/01/2013 El auge de las entraderas ya causó 50 asesinatos      

Desde que mataron a Alex, María Esther comenzó a luchar para que 

los cuatro asaltantes que interceptaron a su hijo sean condenados. 

Hasta el momento hay cuatro sospechosos detenidos.  

 13/01/2013 "Lo mataron delante de mí y vi cómo lo atravesaron las balas"  

...A Kostiuk lo mataron en la puerta de su casa, en San Francisco 

Solano. No llevaba uniforme. Lo interceptaron cuando sacaba su 

auto para ir a comprar caños plásticos para terminar la instalación 

eléctrica su casa. 

 10/01/2013 Mataron a un joven de 24 años en intento de robo  

Hace una semana, dos delincuentes que se movilizaban en una moto 

enduro interceptaron al comerciante Néstor Labella, de 41, que 

llegaba a su casa luego de cerrar sus dos verdulerías.  

 10/01/2013 Caso Arruga: para la Justicia, es un delito de lesa humanidad      

...Mirador. Por ese hecho fue detenido anteayer el oficial Julio 

Torales31 de enero de 2009Se presume que ese día Arruga fue 

interceptado por policías y llevado al destacamento de Lomas del 

Mirador. 

 04/01/2013 Nueva señal de autonomía de Scioli: estuvo con Macri 

Tras el acto, un joven se acercó a la funcionaria y la interceptó 

cuando salía de la planta. 

 02/01/2013 El periodista Jorge Lafauci fue asaltado en Año Nuevo  

En esa circunstancia, Lafauci fue interceptado por un delincuente 

que le robó la billetera, el reloj y las tarjetas de crédito.  

 02/01/2013 El periodista Jorge Lafauci fue asaltado en Año Nuevo 

http://canchallena.lanacion.com.ar/1547954-un-policia-apunto-a-morel-y-le-dijo-bajate-o-te-quemo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

350 

 

En esa circunstancia, Lafauci fue interceptado por un delincuente 

que le robó la billetera, el reloj y las tarjetas de crédito. 

 

 

4.La Nación- Internacional 

        Verbo Interceptar     

N.  Fecha      Titulares  

 28/04/2013 Hieren a dos policías y una embarazada durante un tiroteo en 

Italia  

...Roma muy concurrida, y sin mediar palabra disparó cinco veces 

contra los militares, tras lo que intentó huir, aunque fue 

interceptado por las fuerzas del orden, que lograron detenerle.  

 28/04/2013 Un albañil separado y desempleado, es el autor de los disparos 

en Italia  

...Roma muy concurrida, y sin mediar palabra disparó cinco veces 

contra los militares, tras lo que intentó huir, aunque fue 

interceptado por las fuerzas del orden, que lograron detenerle. En 

un primer momento se informó de que los carabineros habían 

respondido... 

 

 

4.La Nación- Deporte 

        Verbo Interceptar     

N.  Fecha      Titulares  

 19/04/2013 Violencia sin fin: barras de Huracán golpearon y robaron a los 

jugadores  

El 2 de septiembre de 2010, un grupo de barras interceptó a los 

jugadores de Racing, entre ellos Mirosevic y Pinola... 

 19/04/2013 Terror en el parque: el salvaje accionar de la barra brava de 

huracán 

El 2 de septiembre de 2010, un grupo de barras interceptó a los 

jugadores de Racing, entre ellos Mirosevic y Pinola... 
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 04/04/013 En un partido caliente, Arsenal cayó ante Atlético Mineiro y 

quedó complicado en la Copa  

...En otra corrida solitaria gracias al adelantamiento de la defensa 

argentina, Luan avanzó y fue interceptado por Damián Pérez, que 

lo derribó en la medialuna del área.  

 30/03/2013 Dos heridos de bala en la previa de River-Vélez  

El hecho ocurrió instantes antes del comienzo del encuentro. El 

agresor huyó por la avenida Cantilo y fue interceptado por la 

policía, que lo detuvo.  

 14/03/2013 De terror: Bottinelli fue secuestrado y, luego, lo liberaron  

El defensor de River, que está bien, fue interceptado por cuatro 

ladrones, que le terminaron robando 2000 pesos... 

 02/02/2013 Asaltaron y secuestraron al jugador Patricio Toranzo y a su 

hijo de 4 años  

...jugador de fútbol Patricio Toranzo. Cuando circulaba en su 

vehículo por el Palomar, junto a su hijo de cuatro años, fue 

interceptado por un grupo de delincuentes que, no contentos con 

sustraerle las pertenencias personales, entre ellas el auto, 

decidieron... 

 23/01/2013 Todo fútbol  

...Rodríguez no asistió ayer a la práctica de Independiente en Villa 

Dominico debido a los golpes recibidos el lunes, cuando fue 

interceptado por efectivos policiales y más tarde demorado en una 

comisaría de Avellaneda.  

 

 

 

4.La Nación- Opinión 

        Verbo Interceptar  

N.  Fecha      Titulares  

 14/05/2013 El asado de González 

–Qué pena –interceptó la nuera–. Nosotros no consumimos vinagre 
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de vino. Es puro alcohol. Pero bueno, enseguida nos vamos, no se 

preocupen por nada. 

 02/04/2013 La primera mujer que dio la vuelta al mundo  

Pero los muchachos desnudos de Tahití los interceptaron 

alegremente. Dirigiéndose a Baré, lo invitaron a participar de la 

fiesta.  

 

 

 

4.La Nación- Economía 

        Verbo Señalizaar 

N.  Fecha      Titulares  

 26/02/2013 La redistribución del poder mundial empuja los acuerdos 

interregionales 

Estos acuerdos aspirarían a señalizar, por caso, lo que tendrían que 

ser en la visión de sus promotores las disciplinas colectivas 

multilaterales en un mundo multipolar... 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo أَثَّر 

N.  Fecha  

 شيوخ ورجال دين يعقدون مؤتمرا لنبذ الطائفية في كركوك 19/05/2013 

 على تؤثركما دعا رجال الدين الى نبذ الخطاب الطائفي او استخدام العبارات التي 

 الطوائف او القوميات او تؤجج الفرقة

  البرلمان تحول من تشريعي إصصلى سياسي: نواب 15/05/2013 

االنقطاع الذي حدث بين السلطة التشريعية والتنفيذية انتقل الى »واشار العجيلي الى ان 

انتاج الوزارات حيث لم تؤد ما عليها من اعمال  علىبدوره  اثرعمل الوزارات ما 

 «بالمستوى المطلوب

 منزال متضررا من السيول في واسط بالتعويضات 064شمول  14/05/2013 

اللحمة الوطنية بين  تؤثر علىدليل على االخوة وان المشاكل والمناكفات السياسية ال 

 .العراقيين

خيـار إسقـاط الحكومـة غير قـابل للتطبيـق وعلى المتظاهرين التركيز على : سياسيون 06/05/2013 
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  المطالب المشروعة

الشعب وعطلت تشريع الكثير من القوانين  علىبشكل واضح  اثرتوتقليل الخالفات التي 

 .التي تهمه

 نرفض تشكيل الميليشيات: شيوخ صالح الدين 01/05/2013 

 اثرتاالخيرة التي   افاد الشيخ عمر علي المكدمي بأن المؤتمر ناقش تداعيات االزمة

 .كافة االصعدة في محافظتهم علىسلبا 

 ألف دونم ضمن الموسم الصيفي  084زراعة مليونين و 26/02/2013 

 علىسلبا   يؤثرلما يتميز به محصول الشلب من حاجته الى كميات كبيرة من المياه ما 

 كمية ونوعية المياه الواصلة للبصرة

 مجلس النجف يوجه بغلق الكازينوهات غير المجازة  23/06/2013 

 .المنطقة علىسلبا   تؤثروالضوابط المحددة في االجازة يؤدي الى اضرار صحية 

 نوعا من الحيوانات مهددة باالنقراض في العراق 101 26/01/2013 

الثروة السمكية واالحياء المائية، هما الصعق  على تؤثراخطر انواع الصيد التي “ان 

 ”الكهربائي، وطريقة التفجير

  مشروع بناء مبنى جديد للبرلمان العراقي يبقى معلقا اثر االزمة السياسية 22/01/2013 

صانعي القرار في البرلمان الذي لم يشرع قانونا مهما  علىهذه االزمات كذلك  واثرت

 .1525منذ االنتخابات البرلمانية التي جرت في اذار 

 اغالق منفذ طريبيل لن يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية : الزراعة 26/01/2013 

 0410آالف تجاوز ومخالفة خالل  9إزالة أكثر من : األمانة 59/01/2013 

حصتها تؤثر على في مستوى انسيابية الخدمات البلدية الى المناطق النظامية وتؤثر سلبيا 

 من خدمات النظافة ومياه الشرب

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo أثر 

N.  Fecha  

 االبراهيمي استقال شفهيا من مهمته كمبعوث دولي إلى سوريا: مصدر 52/05/2013 

الرسمي صورا من المطار ومقابالت مع مواطنين ليؤكد ان بينما بث التلفزيون السوري 

 الحركة يؤثر على الحادث لم

مرشح المعارضة يتعلق بآمال زائفة بشان الطعن على نتيجة انتخابات : مسؤولون 19/02/2013 

 فنزويال
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إليجاد توقعات زائفة بشأن العملية بما في ذلك "وقالت ان هذه البالغات صيغت بدهاء 

 ."نتيجة االنتخابات تؤثر علىجعلها تبدو كما لو ان عملية اعادة الفرز الموسعة يمكن ان 

 الرئيس المصري يتعهد باحترام استقالل القضاء 12/02/2013 

لمراجعته  القضاء  يؤثر علىأي تشريع  القضاة طلبوا أن يرسل إليهم  وقال مشاركون إن 

  .قبل التصديق عليه

 رئيس فنزويال مادورو يدعو إلى الحوار مع الواليات المتحدة 12/02/2013 

بالمئة على منافسه زعيم المعارضة  1وفاز مادورو في االنتخابات بفارق يقل عن 

اثرت على انريكي كابريليس الذي زعم ان االنتخابات شهدت االف المخالفات التي 

 نتيجتها

 امريكا والصين تتفقان على التعاون لحماية الفضاء االلكتروني 25/02/2013 

لمراجعته  القضاء  يؤثر علىأي تشريع  ن يرسل إليهم القضاة طلبوا أ وقال مشاركون إن 

  .قبل التصديق عليه

  «المؤامرة»المحتجين بمحاكمة  تشتبك مع آالف  الشرطة التركية  53/02/2013 

المتهمين والصحفيين   على اثرقاعة المحكمة ما  الرياح رذاذ الفلفل الى داخل  وحملت 

 المعارضة وعشرات من نواب  

 الخالفات تعصف بالمعارضة السورية والجامعة العربية تمنحها مقعد دمشق في القمة 15/06/2013 

 "قرار منح مقعد سوريا للمعارضة تؤثر علىلن "

 المواصالت صعبة وحوادث السير كثيرة: اوروبا تحت الثلوج  11/02/2013 

حركة  تؤثر علىمما ادى الى زحمة سير خانقة االثنين في العاصمة الروسية، لكنها لم 

 .المطارات

الرحالت مع  اثر علىرحلة لالقالع والوصول الى مطار برشلونة، مما  23فألغيت 

 .باريس وميونيخ وفرنكفورت

 

 

 رياضة -الصباح-1

        Verbo أَثَّر 

N.  Fecha  

  أساليب الضغط المتنوعة سمة الكرة العالمية الحديثة 13/05/2013 

إنهاء الهجمات بشكل دقيق قابلته وفرة في األهداف عن طريق نزعة جماعية وزيادة 

عمقهم الدفاعي  علىذلك  يؤثرعددية مذهلة في ثلثي الوسط لدفاع الخصوم دون إن 

 .باستثناء مباراتهم مع اسبانيا
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 بايرن ميونيخ يطارد لعنة النهائيات 16/05/2013 

تركيز العبيه الذين  على يؤثروبدوره أكد مدرب بايرن يوب هاينكيس أن شيئا  لن ...

 ...بالصالبة الذهنية والنفسية -في رأيه  -يتمتعون 

 فيرغسون يساند غريمه السابق مانشيني  15/05/2013 

ربما اضطر في ايفرتون الى التعامل مع . يمتلك هيكال واضحا هنا والخبرة الالزمة"

 ."ستؤثر عليهال اعتقد ان هذه االشياء . مواقف اكثر صعوبة

 أدعو إلى عودة منافسات الناشئين: جاسم الكعبي 25/05/2013 

في ان االتحاد الحالي يضم مجموعة جيدة من االشخاص االداريين ولكن التغيير 

 سياسة االتحادات السابقة وال يؤثر علىاالنتخابات يصيب الوجوه 

 ارسنال يضيف ويغان وريدينغ يستقبل السيتي  22/05/2013 

جدول الترتيب اذ ضمن مانشستر سيتي انهاء  علىنتيجتها كثيرا  تؤثرهذه المباراة لن 

 .فيما هبط ريدينغ رسميا الى دوري الدرجة االولى, الموسم في المركز الثاني

 يد الشرطة تطمح الى المركز الثاني في الدوري 22/05/2013 

 سيؤثر علىان المباراة ستقام في بغداد وخروج الفريق الضيف من خسارة وتعادل مما 

 معنويات الالعبين وعلينا استثماره بالشكل الصحيح

 صراع بنكهة آسيوية يجمع دهوك والكرخ وبتروشيم يلتقي الشانفيل 21/05/2013 

 تؤثر علىان جدول فريقه مضغوط ولدية التزامات داخلية وخارجية ال نريدها ان 

 عطاءات الالعبين

  0404تلقي بظاللها على ملف مدريد الستضافة أولمبياد " المنشطات"فضيحة  59/05/2013 

اختيار أعضاء اللجنة األولمبية  تؤثر علىويمكن ألي معلومة صغيرة في هذه الحالة أن 

 الدولية في التصويت

 فيرغسون نادم على عدم ضم المبارد  53/05/2013 

 يؤثر علىأن مدربه التاريخي سيخضع لجراحة في الفخذ نهاية يوليو القادم، بما قد 

 .استعدادات الفريق للموسم المقبل

 مقترح إلجراء انتخابات األولمبية الشهر المقبل 55/05/2013 

سير  تؤثر علىان التعديالت التي جرت على الئحة االنتخابات بسيطة جدا  وال 

 لها لمناقشة الموعد المذكوراالنتخابات وتم تعدي

 دهوك يلتقي الفيصلي وأربيل يالعب األنصار إلثبات الجدارة 13/02/2013 

يلتقي في استاد فرانسوا حريري في اربيل فريق صاحب االرض مع االنصار اللبناني في 

 تاهل اربيل للمرحلة الثانية علىال من قريب وال بعيد  يؤثرلقاء ال 

 نادي الكهرباء أصبح رافدا مهما للكرة العراقية: أحمدحسن  29/02/2013 
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نتائج الفريق  علىتلك الغيابات  تؤثرومنها تأجيل مبارياتها في دوري النخبة كي ال ...»

 .«في المستقبل القريب

 بناء األجسام والتغيير 29/02/2013 

فالبد من تشكيل لجان خاصة من قبل وزارة الشباب والرياضية واللجنة االولمبية ووزارة 

 ...بقية االلعاب من الساحة والميدان يؤثر علىالصحة لمتابعة الموضوع الذي بدأ 

 فرصة ثانية 23/02/2013 

وتمكن اتحاد اللعبة من زج العديد من المنتخبات في بطوالت ومشاركات خارجية دون ان 

 التزاماتها الدولية تؤثر على

  بايرن في مهمة سهلة لبلوغ نهائي الكأس األلمانية 23/02/2013 

 1553مع بطل الدوري لعام  النادي البافاري في مباراته  علىكثيرا   يؤثّرلكن ذلك لن ...

 خماسيتان لبرشلونة ولاير مدريد على مايوركا وليفانتي  23/02/2013 

خاض برشلونة اللقاء في غياب نجمه االرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين 

 اداء زمالئه يؤثر علىبداعي االصابة، لكن غيابه لم ( هدفا 26)

 بطموح برشلونة وجيرمان يصطدم.. يوفنتوس لرد االعتبار أمام البايرن 51/02/2013 

 .نقطة عن لاير مدريد 26صدارته الليغا بفارق  يؤثر علىبيد ان ذلك لم ...

 ثالث ميداليات لمنتخب الجودو في البطولة العربية باألردن  62/06/2013 

نتائج مشاركتنا االخيرة في بطولة  اثرت علىان ظروفا  صعبة خارج ارادة االتحاد 

 العرب للجودو التي اختتمت في االردن االسبوع الماضي

بشكل سلبي وجعلهم يفقدون فرصة  اثر عليهمشارك العبونا في منافسات المتقدمين مما 

 تحقيق نتائج ايجابية

 حراسنا أمام اختبار إثبات الجدارة : كريم ناعم 65/06/2013 

حراسة المرمى  على يؤثروان استدعاء حميد لاللتحاق بتدريبات الشباب امر طبيعي لن 

 العراقية

 دمحم غزال يشيد بدور المدرب المحلي في تطوير الواقع الكروي  62/06/2013 

من اجل اختيار االفضل وعدم االعتماد على اسماء محددة الن كل رياضي يمر بظروف 

 مستواه تؤثر على

  منتخبنـــا يفقــد ثالث نقاط مهمــــــة: معنيــون 12/06/2013 

وعلينا ان نستفيد من هذه االخطاء من خالل نشر الثقافة التحكيمية في اوساط العبينا واال 

 في المباريات الصعبة تؤثر علينانجعلها 

 كرة بغداد ستظهر بمستوى مغاير في المرحلة الثانية : ثائر أحمد 16/06/2013 

 اداء فريقه في بعض المباريات اثر علىمشيرا الى ان غيابات العبي المنتخب الوطني ...
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 رفع الحظر بوابة لتحقيق اإلنجازات في المستقبل: رياضيون 16/06/2013 

بصورة  اثرخوضها جميع المباريات سواء كانت ودية او رسمية خارج ارضها وهو ما 

 نتائج منتخباتنا في بعض البطوالت الرسمية علىواضحة 

  إدارة الســــد تغــــازل يونــس محمــــود 12/02/2013 

وكانت ادارة الوكرة تعاقدت مع المغربي نبيل الداودي ليكون بديال عن احد المهاجمين 

 عطاء العبنا خالل المباريات السابقة علىسلبا  اثريونس محمود والفرنسي بول االن مما 

 مباريات في دوري النخبة الكروي 3 12/02/2013 

مبارياته ويعمل مدرب  تؤثر علىمن جانبه يمر فريق الكهرباء بظروف غير مستقرة 

 الفريق حسن احمد على تجاوزها

 المال ليس الدافع وراء قبول جوارديوال تدريب بايرن ميونيخ: رومنيجه 29/02/2013 

سير االمور اثناء الموسم الحالي تحت قيادة يوب  علىوجوده  يؤثرال يريد ان "واضاف 

 ."هينكس

 الوطني يستعد للقاء المضيف في نصف النهائي 22/02/2013 

عملية اشراكهم في مباراة  تؤثر علىفيما اشار الى ان بقية الالعبين اليعانون من اصابات 

 الدور نصف النهائي امام البحرين

 نفط الوسط يفوز على النجف :في دوري كرة اليد  26/02/2013 

ليرتكبوا اخطاء   بعد ان بان التعب واالعياء اضحى واضحا على بعض من العبي النجف

 اداء الفريق بصورة عامة علىبشكل مباشر  اثرتشخصية كثيرة والتي 

  اليوم.. منتخبنا يواجه نظيره اليمني بروح التأهل 21/02/2013 

ويحاول منتخبنا مواصلة النتائج االيجابية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم رغم ان نتيجتها 

 الفريقين تؤثر علىال 

  00ندعم استضافة البصرة لخليجي : عيسى بن راشد  53/02/2013 

 فريقنا علىبعض الشي  أثرتسالحا ذا حديث و اال ان هذه الثقة كانت 

 برشلونة يحلق بعيدا ولاير يستعيد توازنه رغم النقص العددي :الدوري االسباني 53/02/2013 

واضطر مورينيو ورغما عنه الى اشراك كاسياس على حساب خوسيه ماريا كاليخون 

 صاحب االرض على يؤثربعد طرد ادان، لكن النقص العددي لم 

  بالبحرين( 01)ريكارد ينتقد جدول مباريات خليجي  56/02/2013 

( الفيفا)كل يومين مباراة فهذا خارج منظومة كرة القدم وبعيد عن قوانين أن يلعب الفريق 

 .المستوى الفني للدورة علىسلبا  يؤثرويشكل ضررا على صحة وسالمة الالعبين، و
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 اقتصاد -الصباح-1

        Verbo أَثَّر 

N.  Fecha  

 العالميةتنوع االيرادات يقلل التأثر باألزمة : نائب 65/05/2013 

بشكل  سيؤثران التراجع في نمو االقتصاد العالمي   وقال شياع في تصريح صحفي

 ...اسعار النفط العالمية علىمباشر 

  تحذيرات من االقراض من االحتياطي النقدي 22/05/2013 

ال يمكن االستعانة باحتياط البنك المركزي لتمويل اي مشروع استثماري في البلد النه 

 رصيد البنك على سيؤثر

 ديالى تدعو التجارة الستحداث مراكز لتسلم محصولي الحنطة والشعير  26/05/2013 

المحافظة ويفقدها كميات كبيرة من إنتاجها وتصديرها إلى  علىسلبا  يؤثرذلك "أن 

 ،"محافظات أخرى

 االعفاء الجمركي عن الشركات االستثمارية يحظى بترحيب واسع 21/05/2013 

بالمئة من القيمة الكلية لحجم (  6,3) اعفاء المستثمر من دفع قيمة المقاولة التي تقدر بـ

 ...راس مال العمل على يؤثرالعمل وهذا يشكل رقما كبيرا 

ان هذا القرار يفضل ان يالزمه اختصار في الحلقات الروتينية التي كانت تالزم 

 ي بشكل عامالواقع االستثمار وتؤثر علىالعمليةاالستثمارية 

 مطالبات بتوسيع دائرة الخدمات االلكترونية 22/05/2013 

 اقتصاد العائلة  علىكثيرا  يؤثرالحكومية  الدوائر والمؤسسات  ان الروتين الذي تعتمده  

 تطوير المفاصل اإلدارية يحيل الخطط إلى مشاريع حقيقية: مختصون 22/05/2013 

 ستؤثر المستمر لالداء التي بدورها  على التحسين  تساعد واالساليب التي من شانها ان  

 للمواطنين جودة الخدمات المقدمة  رفع فعالية وكفاءة تحسين   علىبشكل ايجابي 

 األردن يوقف استقدام العمالة الوافدة بسبب ارتفاع البطالة  22/05/2013 

طاف كامل في حالة مضي الوزارة باتخاذ هذا القرار، سيضطر المزارعون إلى عدم ق

 الكميات الواردة السواق الجملة علىسلبا  سيؤثرمحاصيلهم، ما 

  العراق يقترب من التكتالت االقتصادية العالمية 53/05/2013 

 علىبشكل كبير  تؤثران اقتصاديات الدول النامية تعاني اختالالت كثيرة ومشاكل عديدة 

 انضمامها

  دولــة فــي المنـطـقـةلبنــــان ثــالث أغــلـى  55/05/2013 

 سياحته اليوم علىغالء المعيشة في لبنان  يؤثراما الى أي مدى ...

  أسعار الذهب 19/02/2013 
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سعره في السوق  علىوبشكل كبير  أثرإن انخفاض سعر الذهب في االسواق العالمية 

 .المحلية ما أدى الى انخفاضه ايضا ، كون الذهب المحلي اغلبه مستورد

 دعوات إلى تبني خطط ستراتيجية إلنتاج الطاقة 15/02/2013 

البيئة والتي التحتاج الى جهود كبيرة في  علىسلبا  ثؤثر فضال عن المحطات التي ال

 ادارتها

  المبادرة الزراعية حققت اكتفاًء ذاتيا في بعض المحاصيل: الوكيل الفني للوزارة 10/04/2013 

ونموه  حيوية النبات ونموه على يؤثرالن الري بهذه الطريقة  هناك زيادة باالنتاج ذلك

 يؤثربعكس الري السيحي الذي يتسبب بضائعات من المياه وزيادة في ملوحة التربة كما 

 .نمو المحصول على حد قوله على

 الذهب قرب أدنى مستوى 06/04/2013 

قت المتوقع وهو ما قبل الو -الذي يستفيد منه الذهب  -إنهاء برنامج شراء السندات 

  .جاذبية المعدن النفيس كمالذ آمن إذ سينحسر القلق بشأن التضخم علىسلبا   سيؤثر

 بيروت تحتضن المؤتمر السنوي لشبكة االقتصاديين العراقيين 26/03/2013 

كما كان للتنمية الزراعية والموارد المائية،وحماية البيئة دور في الوقوف عند مشاكلها 

 االقتصاد والبيئة تؤثر علىالتي باتت 

  الموازنة العامة تحقق المساواة والعدالة االجتماعية: اقتصادي مغترب 26/03/2013 

مبينا على سبيل المثال في فرنسا التي اعمل بها كاستاذ لالقتصاد جرى تغيير بند من 

 البيئة يؤثر علىبنودها النه 

 تشكيل مجلس لحماية المستهلكاتحاد رجال األعمال يهيئ لمقترح  15/02/2013 

مستوى ونوعية البضائع  علىكثيرا  اثرتوادى كذلك الى حدوث حاالت اغراق سلعي 

 ...في االسواق العراقية

 صهريج نفط من قرار إغالق الحدود 344االردن تسعى الستثناء  25/02/2013 

تتابع قرار الحكومة العراقية االخير المتعلق بإغالق الحدود بين البلدين "مبينة، انها 

 عملية استمرار تزويد االردن بالنفط الخام العراقي أثر علىوالذي 

 النهوض بانتاج الطاقة يحتاج الى تشريعات قانونية: مختصون  25/02/2013 

 ستؤثر علىإن استمرار االزمة السياسية والتناحرات ما بين الكتل النيابية   وقال قاسم

 مجمل االوضاع االقتصادية خاصة

 (9)النفط تتجه لتطوير الرقعة االستكشافية  14/01/2013 

بمعاقبة الشركات االجنبية التي قامت بتصدير النفط سيؤزم الخالفات مع حكومة اقليم 

 عالقات العراق مع دول هذه الشركات على سيؤثركردستان وكذلك 

  رغبـة جـادة للمصرفييـن بتعـاون عربـي دولـي مـع العـراق 14/01/2013 
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سير العمل المصرفي  على تؤثرمبينة ان ذلك االمر يمكن ان يعكس اثار سلبية كبيرة 

 العراقي بشكل عام

  والصناعي القطاعين الزراعي  وتفعيل مصادر اإلنتاج  مختصون يطالبون بتنويع  12/01/2013 

الى نتائج ( هذا العام دراسة اصدرها البنك الدولي  وفق )عوامل يمكن ان تقود  جميعها 

  .االقتصاي بشكل عام الواقع  تؤثر علىيمكن ان  سلبية 

 العمل الدولية تقترح تأسيس مجلس وطني للمشاريع الصغيرة 09/01/2013 

  المؤسسات الصغرى والصغيرة  قطاع  على تؤثّروالقوانين التي  وتنفيذ ورصد السياسات 

ة تسمح للحكومـة  ال وسائر  توفير منص  فعاليات المجتـمع المدنــي  والمؤســسات والعم 

  .القطـاع والعامـلـين فيـه هذا  على تؤثـــّرالمواضيع التي  بمناقشة 

 

 

 رأي -الصباح-1

        Verbo أَثَّر 

N.  Fecha  

 نجاح ديكتاتور أم خلل ديمقراطي؟ 29/05/2013 

 تؤثرليس عيبا في التحول الديمقراطي، شريطة أن يكون ذلك محكوما بقوانين وآليات ال 

 السلم األهلي، وفكرة التعايش على

 وأشياء أخرى( تنكات) 26/05/2013 

ناهيك عن ما يخلقه ذلك من تصورات امام اي زائر لهذا البلد الذي يعجز عن غلق طريق 

 المنظر العام يؤثر علىبشكل ال 

 !معيشة الناس والوسواس الخناس 18/05/2013 

 يؤثركون العراقي مهما كان راتبه فحاجاته األساسية وليس الكمالية تظل غير مشبعة ما 

 مجمل سلوكه االجتماعي والنفسي علىايجابيا 

 الليبرالية ومثالية تصوراتها  15/05/2013 

فان شكل الديمقراطية سواء في اداء الماركسية او اداء الراسمالية والليبرالية الجديدة 

 المجتمع تؤثر علىسيقوم على حاالت من التصادم في التصورات التي 

 ماراثون ديمقراطي 23/04/2013 

نفسه امام اآلالف من  خيارات الناخب عندما يجد  على كثيرا  يؤثرالن ذلك يمكن له ان 

  .الذين يصعب االختيار فيما بينهم المرشحين 

 الخطاب الربيعي 14/04/2013 

 الجهاز العصبي لإلنسان تؤثر علىإن شدة ارتفاع درجات الحرارة 
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 القوة وقوانين التغيير 08/04/2013 

ذلك  يؤثرلقد جاء التغيير تطورا متقدما على تطور القدرات الذاتية للمجتمع الطامح له فلم 

 آلية او سرعة التغيير علىفقط 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo  َدىأ  

N.  Fecha  

 مطالبات بتأجيل إضراب أصحاب سيارات النقل في المثنى 65/05/2013 

شل  أدى إلىبغية الحد من تداعيات إضرابهم األول الذي نظموه قبل أيام في السماوة، ما 

 حركة نقل المواطنين بين األحياء المختلفة ومركز مدينة السماوة

 الطاقة النيابية تنتقد تأخير تشريع قانون النفط والغاز 13/05/2013 

 سيؤدي الىواشار العوادي الى ان تأخير اقرار هذا القانون بسبب الخالفات السياسية 

 استمرار ضياع حقوق الشعب

 صاحب ساحة لوقوف السيارات أحبط عملية إرهابية وكشف تنظيما إرهابيا 13/05/2013 

كشف السيارة التي كان  ادى الىاالطالع على الوثائق الرسمية للسيارة والسائق، 

 .رهابي يروم ادخالها الى داخل احدى الساحات في منطقة بغداد الجديدة اال

 يدعم موقف العراق بحل األزمة السورية سلميا« 0جنيف»: الخارجية 19/05/2013 

الى ان العراق كان من اول المحذرين من ان اي , واشار شرشاب في تصريح صحفي

 تفاقمها وتدهور االمن فيها سيؤدي الىتدخل خارجي في االزمة السورية 

سيؤدي ان العراق كان من اول المحذرين من ان اي تدخل خارجي في االزمة السورية 

 تفاقمها وتدهور االمن فيها ما يصعب الوصول الى حلول الى

 بالمئة من مناسيب دجلة بسبب سد أليسو 38الزراعة النيابية تحذر من تراجع  13/05/2013 

 يؤديواشار الياسري الى ان تلك المرحلة ستنتهي مطلع العام المقبل، مؤكدا امكانية ان 

 تناقص مياه دجلة  الىالسد 

جفاف مساحات  يؤدي الىاالمر الذي ينذر بتراجع كميات المياه الواردة الى العراق، و

 .واسعة من االراضي الزراعية التي تمتد على طول ضفتي النهر

 ...تهالك الواقع الزراعي يؤدي الىمؤكدين ان هذا الفقدان امر يمكن ان 

  الداخلية تعيد افتتاح منفذ سفوان الحدودي 13/05/2013 

واضاف الحلو ان المتظاهرين استمروا باعتصامهم من الساعة التاسعة صباحا  الى الثانية 

 اغالق المنفذ طيلة هذه المدة ادى الىظهرا  ما 
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 دعوات نيابية لجعل الصالة الموحدة ظاهرة اجتماعية 13/05/2013 

 تؤدي الىوفيما اعرب عن مباركته لمثل هذه الخطوات والدعوات االيجابية، رأى انها ال 

 حل االزمة السياسية

 رفع الحصانة عن المتهمين أمر دستوري وقانوني: نواب 11/05/2013 

صارحة بينهم بدال من االتهامات االعالمية التي ودعا الشركاء السياسيين الى الحوار والم

 ...االزمات في الشارع العراقي تؤدي الى

 سنمارس الضغط لتمرير قانون حيازة السالح: األمن النيابية 15/05/2013 

عرقلة االمن  سيؤدي الىعدم اقرار القانون وعدم االتفاق على العقوبات المدرجة به "ان 

 وجهود القوات االمنية

 نـواب يـؤيـدون الـعـمـلـيـات األمـنـيـة  15/05/2013 

تطوير قابليات القوات المسلحة من الجيش والشرطة بالشكل الذي يمكنها من مواجهة "

 ...".زيادة قدرتها في منع االعمال االرهابية  ويؤدي الىجميع القوى الظالمية، 

ودعا الشركاء السياسيين الى الحوار والمصارحة بينهم بدال من االتهامات االعالمية التي 

 االزمات في الشارع العراقي تؤدي الى

  األسبوع األول  طلب تعيين خالل  0444تربية الرصافة األولى تستقبل أكثر من  25/05/2013 

مؤكدة  ادة الحصة غير مقبولة، ع الف نسمة،  155مليونا و مقابل عددها االصلي البالغ  

 .تطوير العملية التربوية  تؤدي الىانها لن 

 الداخلية تعتمد فحص الحمض النووي وبصمة الصوت لكشف المجرمين  25/05/2013 

طمس اثار  يؤدي الىداعيا المواطنين الى االبتعاد عن مسارح الجرائم وعدم التدخل بما 

 ...المجرم بقصد او دون قصد

 قرار تبديل لوحات السيارات سيبني قاعدة معلومات رصينة : المرور العامة 22/05/2013 

واشار الى ان التعاون مع المعهد التقني الذي سينتج لوحات حديثة بشكل افضل من 

مليون  65توفير  سيؤدي الىاللوحات االلمانية وباعداد كبيرة تلبي حاجة المديرية ما 

 دوالر

 نيابـي بشـأن عطـلة البرلمـانانقسـام  26/05/2013 

حصول توافقات  تؤدي الىللشعب والكتل السياسية وقد « راحة»معتبرا ان العطلة هي 

 .واالتفاق على جدول االعمال ليتم العمل به بعد العطلة التشريعية

 الماضي والقضاء خالل العام  قضية على النزاهة   00مفتش العدل يحيل  53/05/2013 

الصادرة من  التقارير والمخاطبات  الدوائر العدلية باالجابة على  كؤ بعض اضافة الى تل

 .التخصيصات المالية للمكتب تأخر انجاز العمل وقلة  الى يؤدي المكتب ما 

 توقعـات نيـابية بقـرب إقـرار قانـون النفـط  59/05/2013 
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وجدية المباحثات التي جرت بين وفدي الحكومة المركزية واقليم كردستان مؤخرا ، 

 اقرار القانون في اقرب وقت ممكن تؤدي الىوالتي توقع ان 

 تعاظم موازناته السنويةيؤدي الى وامكانيته في تعزيز ايرادات البلد المالية، و

 األمن النيابية تتحفظ على بعض بنود العفو 59/05/2013 

 تؤدي الىرأت لجنة األمن والدفاع النيابية ان قانون العفو العام يحتوي على ثغرات قد 

 .اطالق سراح االرهابيين االمر الذي يعرض البالد الى مخاطر كبيرة

اطالق سراح عدد كبير من القتلة الذين ال يمكن يؤدي الى يمكن ان يستغل بشكل سلبي و»

 .«اثبات انتمائهم للقاعدة

 المطالبة بإقليم يجب أن تتم على وفق آليات الدستور: نواب 55/05/2013 

 .تقسيم العراق ستؤدي الىفان الحكومة اعتبرت هذه الطريقة غير قانونية النها 

 ثقافة الحوار أثبتت فاعليتها في تسوية الخالفات بين الكتل السياسية: نواب 52/05/2013 

التوصل التفاقيات مهمة من شأنها انهاء تؤدي الى تعزز الحوار و” التي اكدوا انها

 .”المشاكل بين االقليم والمركز

  كركوك تستعد لحصاد مليون دونم مزروعة بالحنطة والشعير 52/05/2013 

تحقيق االمن الغذائي في المحافظة  يؤدي الىالزراعية بما   االكتفاء الذاتي من المحاصيل

 خاصة ولجميع المحافظات

 "شهداء"اعتبار ضحايا الحويجة  19/02/2013 

مزيد من العنف،  يؤدي الىمخاوفه من زيادة التوترات بالشكل الذي “وابدى العربي 

داعيا الى معالجة هذه األزمة واحتواء الموقف في الحويجة فورا  للحيلولة دون تفاقم 

 .الوضع

 مليار دينار  03مشاريع بيئية جديدة بكلفة  6األمانة تنفذ  19/02/2013 

ان الدائرة اعدت خطة لالرتقاء بالواقع البيئي باعتماد تنفيذ محطات تحويلية نموذجية 

 ...تقليل كلف التخلص من النفايات يؤدي الىومواقع الطمرالصحي النهائية، بما 

 الديوانية غير صالحة لالستهالك البشريفي محافظة   ro)  )مياه الـ 15/02/2013 

داخل المعامل والمحطات  تصنيع المياه وطريقة تعبئتها  الفتة الى وجود مشاكل في 

تؤدي الى يصعب تجاوزها و كارثة بيئية وصحية  الى يؤدي االهلية، االمر الذي قد  

  .بحسبها خسائر بشرية ومادية،  

 وزيع مقاعد مجالس المحافظاتتبين طريقة ت(( الصباح)) 16/02/2013 

ان هذه الطريقة تُحسن من فرص االحزاب الصغيرة في الحصول على احد المقاعد 

 ...زيادة عدد االحزاب الممثلة في المجلس المنتخبتؤدي الى المتنافس عليها، و

ان هذا التباين في قيمة المقعد يمثل واحدا من اهم االنتقادات التي توجه لهذه الطريقة، 
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صعود عدد كبير من االحزاب الى المجلس المنتخب ما قد  تؤدي الىباإلضافة الى كونها 

 .صعوبة اتخاذ القرارات داخل المجلس المنتخب يؤدي الى

 إعالن النتائج األولية اليوم: المفوضية 11/02/2013 

ان المفوضية تسلمت شكاوى من جميع مكاتبها في المحافظات وهي بصدد تصنيفها الى ”

الغاء نتائج  تؤدي الىخضراء بحيث ال تؤثر في نتيجة االنتخابات، أو حمراء يمكن ان 

 “االقتراع في محطة او مراكز معينة

 الخارجيةسياسيون يطالبون باتخاذ مواقف صارمة للحد من التدخالت  23/02/2013 

زعزعة امنهم واستقرارهم كما  يؤدي الىيكون التعامل مع تلك الدول بشكل ال ”

 “...يفعلون

 “ايقاف تلك التدخالت الىالحل الدبلوماسي  يؤدي“ مستبعدا  ان”

 التخطيط تكشف عن معوقات تواجه تنفيذ مشاريعها االستثمارية 22/02/2013 

واضاف ان المعوقات تتضمن ايضا غياب التنسيق مع بعض الوزارات ومجالس 

حدوث تقاطعات بعملية  ما ادى الىالمحافظات ذات التماس بعمل بعض الوزارات، وهو 

 تنفيذ المشاريع في المحافظات المعنية

ي كثرة حاالت التزوير ف ادى الىواشار دمحم الى ان التأخر في اجراءات احالة المناقصات 

 الوثائق المقدمة من قبل المناقصين

 إشارات مشجعة لتحسين العالقات مع السعودية: الحكومة 22/02/2013 

لكن لالسف ما حصل في العراق من تداعيات وتدخالت خارجية واقليمية دفع البالد الى 

 ... توقف هذه العالقات وشبه انقطاع ادى الىالطائفية و

اكدت لجنة العالقات الخارجية ان تشكيل قطب متحد مع السعودية من خالل عودة 

 .كسر الطائفية الموجودة في المنطقة يؤدي الىالعالقات بين الطرفين 

 قانون النفط والغاز يسهم في استقرار البالد اقتصاديا وأمنيا: نواب 26/02/2013 

رهن الرفوف وليس هنالك من اتفاق  بقاء القانون ادى الىان عدم وجود سلطة رقابية 

 واضح في االفق على هذا القانون

 إجراءات سريعة لتوفير أدوية لمعالجة حاالت االختناق 25/02/2013 

نتيجة تأثر  البالد خالل اليومين المقبلين  الترابية في اماكن متعددة من  هبوب العواصف 

 ...الحرارة انخفاض درجات  الىادى  جوي مقبل من شمال افريقيا  البالد بمرتفع 

المحملة بالغبار وتاثيرها  اشتداد حركة الرياح  الى ادى وجود االحزمة الخضراء  ان عدم 

  .الزراعية والصناعية صحة المواطنين والجوانب  في 

 زيادة أسعار شراء المحاصيل المسوقة للتجارة  25/02/2013 

شركة )الدائنة  العامة من أرباح الشركات  تخفيض حصة الخزينة  فيما وافق المجلس على 

 مطالبتها للشركة المدينة عدم  يؤدي الىالحد الذي  ، الى 1526لعام ( األنابيب خطوط 
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 شركات عالمية تبدي رغبتها بتنفيذ مشروع المرور الذكي في بغداد 7 53/02/2013 

اصطفاف السيارات في طوابير  تؤدي إلىتشهد أزمة سير خانقة  يذكر أن العاصمة بغداد

 طويلة لساعات عدة في الشوارع

 أيام 14تأجيل افتتاح مهرجان الزهور الدولي الخامس  59/02/2013 

تاجيل اقامته  ادى الىبيد ان تزامن هذا الموعد مع اقامة انتخابات مجالس المحافظات 

 .ايام 25لمدة 

 إجراء انتخابات مبكرة سيحرك شلل المؤسسات: نواب 53/02/2013 

 شلل عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب تؤدي الىان المقاطعات واالنسحابات 

 البرلمان يتجه لتشريع قوانين جديدة إلنصاف ضحايا النظام المباد 53/02/2013 

ان االنتفاضة الشعبانية والمقابر الجماعية ومأساة محتجزي رفحا كانت الوسيلة االهم 

 تهاوي عرش الطاغوت واثبات رفض الشعب العراقي له ادى الىوالسبيل االقوى الذي 

النظام المباد  العراقيين بسبب سياسات  المنفلقة خطران يالحقان  األلغام والمقذوفات غير  52/02/2013 

بسبب  ، 2332يعود إلى العام  القنابل في المناطق المذكورة  الى أن وجود هذه  ولفت 

 التحالف إستهدافها من قبل قوات   أدى إلىالعراقي السابق، ما  اتخاذها مقرات للجيش 

 ؟ ...!في ثقافــة ...شقشقة 52/02/2013 

فالخضوع ممنوع، وكذلك , ال نرفض معطيات الحداثة، وال ندعو الى التقوقع في التاريخ

 التبعية والضياع بل الموت يؤدي الىالجمود ممنوع وكالهما 

  تصميما لمدارس نموذجية تنفذ بتقانات حديثة 34اإلعمار تعرض  56/02/2013 

الجو  للطالب على حب جيع تقديم عوامل جذب وتش الغاية من تنفيذ التصاميم هو  ان 

  .بشكل اكبر انجذابه الى المدرسة  الى سيؤدي التعليمية، وهو ما  الدراسي وتنمية قابلياته  

 مليار دينار تخصيصات وزارة الزراعة االستثمارية هذا العام 136  56/02/2013 

 النظم الزراعية زيادة انتاج  تؤدي الىالتي  اهمية نشر نظم تقانات الري  الفتا الى 

 وزراؤنا سيحضرون اليوم جلسة مجلس الوزراء : التيار الصدري 51/02/2013 

على اعتبار أن وزاراتهم تدار بالوكالة من قبل وزراء اخرين ليس لديهم اطالع كامل 

 عرقلة عملها يؤدي الىعلى عمل الوزارة، ما 

إرهابيين بحوزتهم منشورات تحريضية وطائفية للمجرم عزة  6اعتقال : الداخلية 52/02/2013 

 الدوري 

 25اعتقال  ادى الىعملية أمنية في الساحل األيسر من المدينة شرق الموصل، ما "...

 ".آخرين بتهم جنائية 3مطلوبين بتهمة اإلرهاب، و

 حطة الرشيد إتمام مد أنبوب الغاز من مصفى الدورة إلى م 62/06/2013 

تحسين واقع الطاقة الكهربائية الواصلة للمواطنين ويقلل  سيؤدي الىوأوضح ان االجراء 
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 .األعطال التي تحدث في الشبكة الكهربائية

 أمانة بغداد تسعى لبناء مرائب متعددة الطوابق 62/06/2013 

اطلقت منتصف ايلول، بحيث لم يكن متبقيا سوى شهرين على انتهاء السنة المالية، ما 

 ...قيام األمانة باجراءات االعالن  استحالة أدى إلى

  نجاة محافظ صالح الدين من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة 62/06/2013 

استشهاد  أدى الىان عبوة ناسفة انفجرت، مستهدفة دورية امنية في قضاء أبو غريب، ما 

 ...آخرين 6جندي واصابة 

أفاد مصدر في الشرطة بان قوة امنية نفذت، ظهر امس، عملية دهم وتفتيش في منطقة 

 ...مطلوبين بتهمة االرهاب 2اعتقال  ادى الىالبحيرات، شمال المحافظة، ما 

 6تقال اع ادى الىعملية دهم وتفتيش في اطراف قرية المخيسة شمال شرق بعقوبة، ما ...

 ".دولة العراق االسالمية"عناصر من تنظيم مسلح مرتبط بما يسمى بـ

 المـوارد تستبعـد حدوث فيضـان يهـدد العاصمـة  62/06/2013 

 .فيضان او حتى خطر يهدد العاصمة يؤدي الىلكنه قال ان االرتفاع لن 

 بمطالب المتظاهرين مجلس األنبار يدعو البرلمان إلى تشريع القوانين الخاصة 65/06/2013 

صيغة تفاهم بين  تؤدي الىيرحب بكل خطوة إيجابية لحلحلة هذه األزمة وبالتالي "انه "

 "المعتصمين والمتظاهرين والحكومة المركزية

 غاز الشمال ترفع معدالت إنتاجها من النوعين السائل والجاف 19/06/2013 

العرقلة والتأخير، فضال   يؤدي الىبالتعقيد الذي  تناقض نفسها وتتميز  أكثر التعليمات »

 .«الوضع األمني التعامل مع الشركة، بسبب   رفض شركات عالمية  عن 

 مجلس النجف يوجه بغلق الكازينوهات غير المجازة  13/06/2013 

الفتا الى ان فتح كازينوهات ومقاه في مناطق سكنية دون االلتزام بالشروط والضوابط 

 .اضرار صحية تؤثر سلبا  على المنطقة يؤدي الىالمحددة في االجازة 

 استشهاد مسؤولين محليين وإصابة قائممقام قضاء الدوز بانفجار عبوة ناسفة 13/06/2013 

، في "لتنظيم القاعدة االرهابي"ان اشتباكا مسلحا اندلع بين قوة امنية ومجموعة تابعة 

 .مقتل قيادي في التنظيم واعتقال آخر ادى الىناحية أبو صيدا، 

 البرلمان يقرر تضييف رئيس الوزراء االثنين المقبل 13/06/2013 

ذلك الحراك  يان النتقالسيؤدان انحسار الحراك داخل المؤسسات الدستورية او تعطيله 

 الى الشارع العراقي

 متورطا بتفجيرات بغداد األخيرة  34اعتقال : الداخلية 15/06/2013 

حاالت التحريض والدعوة الى العنف التي  للحد من  اآلليات التي ستنطلق بها الوزارة 

 تمزيق اللحمة الوطنية تؤدي الى
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وناقش خالل جولته مع القادة االمنيين موضوع ساعات العمل في الواجبات وامكانية 

عدم تركيز المنتسب  يؤدي علىتقليلها كون النظام الحالي فيه زيادة في ساعات العمل ما 

 .وهو خطأ كبير في عمل الوزارة

 ي الىيؤدكما انه يمنح المنتسب فرصة لطرح معاناته واحتياجاته بشكل مباشر وهو ما 

  .تنفيذ الواجبات على اكمل وجه

 لجنة الصحة النيابية تسعى لتشريع قانون يمنح األطباء حوافز وقطع أراض 15/06/2013 

عزوفهم عن اداء عملهم بغية دفع  سيؤدي الىان تكرار حاالت االعتداء على االطباء 

الضرر عنهم وعدم زج انفسهم في مثل تلك المشاكل وهذا من شأنه التأثير على صحة 

 المواطنين

 انتقاد االعتماد على العمق العشائري في االنتخابات والدعوة إلى وضع برامج خدمية 16/06/2013 

 ادى الىاكبر من واقع المحافظة مشيرا الى ان ارتباط الكتل واالحزاب الكبيرة باجندات 

عزوف المواطنين عن التوجه  ادى الىرد فعل سلبي تجاهها من ابناء المحافظات كما 

 لالنتخابات

  انفجار سيارتين مفخختين في الموصل وديالى 13/02/2013 

إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من مول العالمية في منطقة المجموعة الثقافية 

 استشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح  أدى الىانفجرت، ظهر امس، ما 

 أدى إلىان عبوة الصقة انفجرت في حافلة صغيرة نوع كيا قرب مستشفى المدائن، ما 

 .هاآخرين من ركاب 3أشخاص وإصابة  2استشهاد 

 (ص)آالف المسلمين يحيون ذكرى والدة فخر الكائنات الرسول المصطفى  13/02/2013 

الشد ِ واالحتقان المذهبي والطائفي بين  يؤدي الىواوصى بتجن ب الطرح الطائفي الذي 

 المسلمين

 المالكي يدعو متظاهري األنبار والجيش إلى إطفاء نار الفتنة وضبط النفس 13/02/2013 

 ...حصول اصابات ادى الىوبدؤوا هجومهم بالحجارة ثم تالها الرصاص ما 

بعض المتظاهرين قاموا برشق قوارير مياه واحذية وحجارة على الجنود "واضاف ان 

وقوع القتلى  ادى الىالذين ردوا باطالق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي ما 

 "والجرحى

 ".العراق والقضاء على وحدتهتجزئة وتفتيت  سيؤدي إلىذلك "معتبرا أن 

دراسة علمية تكشف عن أن األزمات والحروب من أشد مسببات العنف العائلي ضد  11/02/2013 

 األطفال

ان العنف ليس هو الوسيلة المناسبة لتنشئة وضبط االبناء وان استخدام اساليب اخرى 

 "نتائج اكثر ايجابية الىفي الغالب  تؤديكالتفاهم والحنان 

 مشروعا هذا العام 10خطة لتنفيذ : هيئة اإلعالم 12/02/2013 
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ترحيل االموال  ادى الىمعربا  عن اسفه لوجود روتين كبير في هذه االجراءات والتي 

 المخصصة للمعهد من العام الماضي الى هذا العام

 مرض االنفلونزا الوبائية تحت السيطرة: الصحة 12/02/2013 

ان الفايروس بقدر ما يكون بسيطا وضعيفا في الطبيعة ولكنه يتحول إلى وحش كاسر عند 

 قتله إلى يؤديدخوله إلى جسم اإلنسان وقد 

 الـكـشـف عـن مـبـادرة لتـفـعـيـل عـمـل الـبـرلـمـان 12/02/2013 

 الخالفات وعلى مجلس النواب تؤدي الىوتقدم القوانين الخدمية التي ال 

 الصناعة تنفذ مشروعا عمالقا إلنتاج محوالت كهرباء عالية القدرة بمواصفات عالمية 15/02/2013 

المشاريع الستراتيجية العمالقة التي تسهم في توفير حاجة البلد الماسة من المحوالت 

 ...النهوض بواقع قطاع توزيع الطاقة يؤدي الىعالية القدرة، وبما 

 ة في آذار المقبلافتتاح مجسر الصالحي 23/02/2013 

االنفجار الدامي في   تاخره بسبب ادت الىوبين ان المشروع قد واجه عددا من المعوقات 

ايقاف العمل  ادى الىالذي طال مجلس القضاء االعلى ووزارة البلديات ما  1553العام 

 اشهر 2لمدة 

تنشيط القطاع الخاص لتسببه في زيادة  سيؤدي الىواضاف ان انجاز هذا المشروع 

 االنتاج والتوزيع

  المعتقلين  الحكومة بشـأن  للتنسيق مع  لجنـة مشتركة  اللقـاء الوطني يشكل  23/02/2013 

استقرار الوضع   تؤدي الىاالتفاقات التي  االيجابية بغية الوصول الى  وعلى الجميع تبني 

 .في البالد

 بالموافقة على توصيات لجنة النظر في طلبات المتظاهرينترحيب  23/02/2013 

 ..تنفيذ المطالب من اجل فض االعتصامات تؤدي الىتتخذ كل االجراءات التي 

 مجلس األنبار يطالب المتظاهرين بخفض سقف مطالبهم 25/02/2013 

 .انهاء االعتصامات في المحافظات سيؤدي الىان تمرير قانون العفو العام 

 دراسة لتشغيل المنافذ المغلقة لتصريف مياه األمطار إلى قناة الجيش : أمانة بغداد 22/02/2013 

ان تم سحب ورمي مياه االمطار من مدينة الصدر على اكتاف مشروع قناة الجيش مما 

 تاخير تنفيذ المشروع سيؤدي الى

 اغالق منفذ طريبيل لن يؤثر على أسعار المنتجات الزراعية : الزراعة 26/02/2013 

عندما تقر اغالق بعض المنافذ الحدودية، فانها تنظر بنفس الوقت الى آلية توفير 

 ارتفاعها في االسواق يؤدي الىالمنتجات سواء كانت زراعية او حيوانية، بما ال 

 االسطوانات الغازيةافتتاح اول معمل لتصليح  21/02/2013 

تنشيط القطاع الخاص لتسبه في زيادة  سيؤدي الىواضاف ان انجاز هذا المشروع 
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 االنتاج والتوزيع

 دعوات إلى تعديل بعض التشريعات لتسهيل تنفيذ المشاريع 21/02/2013 

 .الى استشراء تلك الظواهر السلبية ادىفضال عن ان تدخل السياسة 

 بأعمال مشروع مدينة القبلة الستراتيجي في البصرةالمباشرة  21/02/2013 

 ادىان عدم معالجة موضوع اعطاء الصالحيات للمحافظات رغم اقرارها حكوميا 

 ارباك خطط الحكومة المحلية في المحافظة والمحافظات االخرى الى

 موضوعيقبولنا ورفضنا لمطالب المتظاهرين مبنيان على أساس : دولة القانون 21/02/2013 

 تمزيق وحدة العراق تؤدي الىأن التحالف الوطني سيتفق على آلية لرفض المطالب التي 

فان كانت متوافقة مع الدستور وتضمن حقوق الضحايا وال تطلق سراح االرهابيين وال 

 ...تمزيق وحدة البلد فنحن معها تؤدي الى

ائتالف شركتين ضمن جولة التراخيص على ( 9)إحالة عقد خدمة الرقعة االستكشافية  21/02/2013 

 الرابعة

تأمين  سيؤدي الىمبينا انها ستزيد من الطاقات اإلنتاجية في قطاعي النفط والغاز ما 

 طاقات تصديرية نفطية وغازية 

  الهجرة توزع الدفعة األولى من الدور السكنية بين مستحقيها في زرباطية 53/02/2013 

وزارات الموارد المائية والزراعة واالسكان واالعمار والنقل والتربية باالسهام في عملية 

 ...االرتقاء بالواقع االجتماعي تؤدي الىاعادة التأهيل من خالل بذل الجهود التي 

 قبولنا ورفضنا لمطالب المتظاهرين مبنيان على أساس موضوعي: دولة القانون 59/02/2013 

تمزيق وحدة  تؤدي الىالف الوطني سيتفق على آلية لرفض المطالب التي مؤكدا أن التح

 العراق

تمزيق وحدة البلد فنحن معها، اما اذا  تؤدي الىوال تطلق سراح االرهابيين وال ... »

 .«كانت غير ذلك فالتحالف الوطني سيجد آلية لرفضها

 طالب بالتريث بإقرارهوالتحالف الوطني .. ال اتفاق على قانون العفو 59/02/2013 

عودة حزب البعث الذي يمارس  سيؤدي الىارهاب وكذلك الغاء المساءلة والعدالة ألنه 

 االرهاب على الشعب

 

 

عربي ودولي-الصباح-1  

        Verbo أَدى 

N.  Fecha  

 روسيا تنتقد أميركا لدعمها مشروع قرار يدين الحكومة السورية 65/05/2013 
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سيؤدي أكد وزير الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي امس، أن ما يجري في سوريا 

 الى انعدام االستقرار في المنطقة والعالم

 األزهر ويحاولون إحراق مكتبته في القاهرة(( يكفرون))محتجون  13/05/2013 

وتكسير الواجهة الرئيسية للمشيخة، وكذلك األبواب، وتحطيم عدد من السيارات الخاصة 

 إصابة عدد من الموظفين أدى إلىبالموظفين، ما 

 تحديد موعد االنتخابات اللبنانية وسط شكوك في إجرائها 13/05/2013 

وأفادت الوكالة الوطنية لالعالم بأن مسلحين، على متن سيارة، أطلقوا النار على حاجز 

 .مصرع العسكريين الثالثة أدى إلىعسكري في منطقة عرسال ما 

 انقسام في االتحاد األوروبي حول كيفية حل األزمة السورية 13/05/2013 

آمل باننا سنجد العناصر الضرورية لعقد هذا المؤتمر، : "واضاف الوزير الفرنسي بقوله

 مقتل عشرات االشخاص كل يوم تؤدي الىالن المأساة السورية 

 السويد تشهد أسوأ أعمال شغب منذ سنوات 16/05/2013 

أسرع زيادة في التفاوت في  أدى إلىفإن السويد تحد من دور الدولة منذ التسعينيات مما 

 اقتصاد أي دولة متقدمة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 الرئيس اللبناني يؤكد أهمية ضبط الوضع في طرابلس 16/05/2013 

 سيؤديوحذر نجيب ميقاتي من االصطفاف السياسي الحاد في بالده، معتبرا  أن ذلك 

 .انهيار وطني شامل الىحتما  

لتعتذر البحرين أو تنتظر ردا ال : احتجاجا على دهم منازل رجال دين بارزين إيران 23/05/2013 

 تتوقعه

مضيفا أن عناصر األمن كانت تطارد من قاموا بإطالق النار من سالح محلي الصنع، 

 تسجيل إصابتين بين أفراد الشرطة أدى إلى

وكيري يؤكد مشاركة األخيرة في مؤتمر .. بوتين يحذر من تفاقم الصراع في سوريا 25/05/2013 

 {السالم}

 يؤدي الىدعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين امس الثالثاء الى عدم القيام بأي تحرك قد 

 تفاقم الصراع في سوريا

وقال بوتين بعد محادثات مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع 

مرحلة الحاسمة من المهم للغاية تفادي أي إجراءات في هذه ال“سوتشي على البحر األسود 

 .تفاقم الوضع تؤدي إلىقد 

 باطالق سراح شباب الثورة تظاهرة للمطالبة : اليمن   22/05/2013 

في حي  سقطت " سوخوي"طراز  عيان، بأن طائرة حربية من  في وقت أفاد فيه شهود 

 ...احتراق منزلين  ادى الىالعاصمة اليمنية، ما  سكني جنوب 
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االغبري لقي حتفه في  الطائرة النقيب هاني  عسكري قوله ان قائد  ونقل الموقع عن مصدر  

تهشم بعض نوافذ " ادى الى فان تحطم الطائرة وانفجارها  الحادث، وبحسب الموقع،  

  ".المنازل المجاورة 

شباط  23حادث في  دىأ نوعه خالل العام الجاري اذ  ويعتبر هذا الحادث الثالث من 

 ...تحطم طائرة عسكرية مدنيا في  22شخصا بينهم   21مقتل  إلىالماضي،  

 السورية السياسي لألزمة  كاميرون يؤكد أهمية الحل  22/05/2013 

المزيد  تؤدي إلىلن  هذه المأساة "أملها في أن  على لسان خارجيتها عن  وأعربت موسكو 

 األوضاع في اإلقليم من تفاقم 

  «اليائسة»بـ واإلخوان يصفونها  لسحب الثقة من مرسي  تواصل حملتها « تمرد» 22/05/2013 

التجربة الديمقراطية،  الفوضى والعبث، وتضرب   إلىبالبالد  تؤدي" تمرد"  واضاف أن 

 ...ديمقراطيةوال األحزاب المدنية بالحريات  الوقت الذي تتغنى فيه  في 

 مساع دولية لحل األزمة السورية يقودها زعماء الغرب 22/05/2013 

في وقت أعربت فيه بكين عن أملها بأن تتجنب كافة األطراف في سوريا اللجوء الستخدام 

 .التوتر فيها تؤدي لتصاعدالقوة وأن تمتنع عن اتخاذ أية أفعال قد 

زعزعة  الى“ سيؤديجو متطورة  -ان قيام روسيا بتسليم سوريا صواريخ ارض

 .، وذلك تعليقا على معلومات اشارت الى احتمال اقدام موسكو على هذا االمر”االستقرار

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها بأن تتجنب كافة األطراف في سوريا اللجوء 

 .التوتر فيها تؤدي لتصاعدأية أفعال قد  الستخدام القوة وأن تمتنع عن اتخاذ

 مستشار خامنئي يرشح نفسه للرئاسة في إيران 22/05/2013 

يتم اختيار الرئيس المقبل إليران من بين حفنة من السياسيين الذين يعرف عنهم الوالء 

 .الفوضى بعد االنتخابات تؤدي إلىلخامنئي مما يقلل من فرص االنقسامات السياسية التي 

 استخدموا غاز السارين المعارضة السورية  مقاتلو : األمم المتحدة 53/05/2013 

نحو  االقل، بينما ال يزال مصير  جنديا على  21مقتل  ادى الى وافادت مصادر ان الهجوم 

  .مئة آخرين مجهوال

حريق في احد  ادى الىما  الجمعة قذيفتين على المطار  مقاتلين معارضين اطلقوا فجر  ان 

  .تجارية خزانات الوقود واصابة طائرة  

 عاما 11بحرينيا  31حكم بسجن  53/05/2013 

على دورية شرطة في جزيرة سترة، ( المولوتوف)إلقاء عدد كبير من الزجاجات الحارقة 

 .احتراقها بالكامل واصابة اربعة من أفراد الشرطة بحروق بليغة أدى إلىما 

 ((إعالن حرب))االسرائيلية الغارات : سوريا 53/05/2013 

 ...تدمير واسع في هذه المواقع وفي المناطق المدنية القريبة منها أدى الىكما 
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 استمرار التوتر األمني والشعبي جنوب األردن 55/05/2013 

وحاول محتجون اقتحام المركز األمني في الحسينية الثالثاء الماضي وسط إطالق للنار 

 .شرطي في ذراعه إلصابةأدى من قبل البعض، ما 

التيار عن مناطق في الحسينية  أدى لقطعفيما قام محتجون بتعطيل محوالت كهرباء، ما 

 والطريق الصحراوي

 تجدد أعمال العنف الطائفي ضد المسلمين في ميانمار 51/05/2013 

سقوط وعاء  أدى إلىعندما دفعت امرأة عرضا راهبا في الحادية عشرة من عمره، ما 

 .الهبات على األرضجمع 

 لضرب سوريا دمشق وتحذر من خطط  موسكو تدين تفجير  65/02/2013 

اكتشاف استخدام  يؤدي األميركي باراك أوباما بأن  يأمل هو و إدارة الرئيس  إن كاميرون 

 األسد  روسيا بالضغط على نظام  إقناع  إلىاألسلحة الكيميائية  

موكب رئيس الحكومة  اإلرهابي الذي تعرض له  الروسية بشدة باالعتداء  نددت الخارجية 

 العديد من القتلى والجرحى سقوط  وأدى إلىفي دمشق  السورية وائل الحلقي امس  

  الخارجية الليبية  محاصرة مبنى وزارة  المسلحون يواصلون  65/02/2013 

استبعاد  يؤدي الىقد  عملوا مع النظام السابق ما  السياسي للمسؤولين الذين  قانونا للعزل 

 من كبار المسؤولين الكثير 

 متمردون يهاجمون مدينة بوسط السودان ويقتربون من العاصمة 19/02/2013 

اطالق حملة وصفتها واشنطن  أدى الىوحشدت الخرطوم ميليشيات لسحق االنتفاضة مما 

 ناشطون بانها ابادة جماعيةو

 عمال كوريون جنوبيون يغادرون مجمع كايسونغ الصناعي في كوريا الشمالية 19/02/2013 

ازالة اخر نقطة اتصال  يؤدي الىالرد القوي من كوريا الجنوبية يمكن ان "واضاف ان 

 متبقية والى مواجهة طويلة االمد بين الكوريتين

 في تفجيري بوسطن من المستشفى إلى السجننقل المشتبه به  13/02/2013 

مقتل ثالثة أشخاص  أدى إلىوهو شيشاني األصل بتنفيذ تفجير ( عاما 23)تسارناييف 

 .آخرين 132وإصابة 

 ((سياسيا))بابا الفاتيكان يدعو إلى تسوية النزاع السوري  15/02/2013 

إرهابيين فجروا عبوة ناسفة ألصقوها بسيارة مدير التأهيل والتدريب في وزارة الكهرباء "

المهندس دمحم عبد الوهاب حسن مقابل المعهد التقاني التجاري المصرفي األول في 

 .أدى لمقتلهما " البرامكة بدمشق

 المسلمين ساعدت في قتل  سلطات ميانمار  : هيومن رايتس 16/02/2013 

في اذار  شخصا  26قتل اكثر من  الى ادى في وسط ميانمار الذي  ا الى العنف مشير
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 الف شخص على االقل  21الماضي وتشريد 

  اعتداء على السفارة الفرنسية في طرابلس 16/02/2013 

اصابة  ادى الىاستهدف تفجير سيارة مفخخة الثالثاء السفارة الفرنسية في طرابلس ما 

 اثنين 

مقتل السفير وثالثة  الى 1521اعتداء على القنصلية االميركية في بنغازي في  وادى

 اميركيين آخرين

 تواصل عمليات االنقاذ مع ارتفاع أعداد القتلى في زلزال الصين 12/02/2013 

انهيار مباني المدارس على خالف زلزال عام  الىالماضية   زلزال يوم السبت يؤدولم 

حملة  وأدى الىالذي تسبب في انهيار عدد من المدارس مما أغضب الرأي العام  1559

 .العادة البناء على مستوى البالد كلها

 أراضيه السورية على  « االعتداءات »لبنان يرفض  23/02/2013 

مقتل شخص وإصابة  إلى أدى األراضي السورية، ما  قذائف مدفعية مصدرها  بعد سقوط 

  .بعض منازل البلدة ثالثة آخرين بجروح وتضرر  

 العربي ينقل ملف األزمة السورية إلى برلين وجنيف 25/02/2013 

 إصابة مراسل التلفزيون العربي أدى إلى بينما قام اآلخر بتفجير السيارة ما 

في محافظة " المحكمة الشرعية التابعة لجبهة النصرة"الجيش استهدف مقر ما يعرف بـ

 مقتل عدد كبير من المسلحين  أدى الىدرعا، ما 

 تركيا تحبط اعتداء للقاعدة ضد السفارة األميركية 26/02/2013 

 الىادى وكانت السفارة االميركية في انقرة استهدفت بهجوم انتحاري في االول من شباط 

 .مقتل عنصر امن تركي خاص

 مواجهات بعد احتجاجات شمالي األردن 26/02/2013 

وقعت مواجهات بين آالف المعارضين المطالبين باإلصالح ومئات من موالين للحكومة 

 ...إصابات متنوعة بين الطرفين أدى إلىما ... امس  بعد صالة الجمعة

حاالت اختناق عديدة حتى بين رجال  إلىأدى إال أنهم منعوا من إكمال مسيرتهم، ما 

 ...األمن

 اتفاق مصر مع صندوق النقد يلقى تأييدا متحفظا من بعض منتقدي مرسي 26/02/2013 

 ...عنف في الشوارع وأدى إلىواشتد التوتر 

 نقص للوقود  الىنقص احتياطيات العملة الصعبة  أدىوقد 

 ...إجراءات تقشف الىاالتفاق مع الصندوق  يؤديومن المتوقع ان 

  «المؤامرة»المحتجين بمحاكمة  تشتبك مع آالف  الشرطة التركية  53/02/2013 

  .تأخير الجلسةأدى الى  بالتآمر لالطاحة بالحكومة ما  شخصا متهمين  135
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 مليون دوالر الصطياد نيزك  144وكالة ناسا ترصد  59/02/2013 

 .جرح ألف شخص أدى إلىالنيزك الذي ضرب روسيا خالل شهر شباط الماضي، والذي 

 مـطـالبـات بـانـتـخـابـات رئـاسيـة مـبـكـرة : مـصـر 59/02/2013 

( بمحيط الكنيسة)بعد قيام بعض المشيعين بإتالف عدد من السيارات في شارع رمسيس 

 ...حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة أدى إلىما 

 كوريا الشمالية تبلغ السفارات األجنبية بإجالء دبلوماسييها 53/02/2013 

 .ردود فعل دولية واسعة أدى إلىقصف بقنابل نووية ضد الواليات المتحدة، وهو ما 

في لكوريا عزل إضا إلىإال  تؤديوأكد كارني أن األفعال والتصريحات االستفزازية ال 

 .«الشمالية

 مقتل وإصابة العشرات بهجوم على محكمة بأفغانستان 52/02/2013 

 .من المهاجمين 6مقتل  ادى الىمشيرة الى ان االشتباك 

 القوى السياسية تكثف مشاوراتها لتشكيل حكومة جديدة: لبنان 52/02/2013 

 .ما وصفه بالحرب االهلية والتقسيم يؤديان الىمعتبرا انهما 

تسمية شخصية  ستؤدي الىوردا على سؤال عما اذا كانت االستشارات النيابية المقبلة 

 لتكليفها تشكيل حكومة جديدة 

 مواجهات وإضراب عام إثر وفاة أسير فلسطيني 56/02/2013 

تداعيات  إلى يؤدياناستمرار اعتقال األسرى الفلسطينيين واإلهمال الطبي المتعمد 

 خطيرة جدا  

 طرابلس تهز العاصمة  خروقات أمنية : ليبيا 51/02/2013 

مروره بنقطة  الخمسينيات من العمر بعد  علي الشنتال وهو في  واختطف المجهولون دمحم  

 طرابلس ضاحية تاجوراء في  الى تؤدي تفتيش 

 باكستانقتلى وجرحى بهجوم قرب تجمع انتخابي في  52/02/2013 

 تؤديايار في باكستان تخشى االحزاب ان  22ومع اقتراب موعد االنتخابات العامة في 

 ...بلبلة في التجمعات السياسية وسير عملية االقتراع الىاالعتداءات 

 الحكومة األردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد هللا 62/06/2013 

ومارس صندوق النقد ضغوطا على المملكة إلنهاء الدعم ألسعار الوقود في نوفمبر 

 ..اضطرابات استمرت عدة أيام أدى إلىتشرين الثاني الماضي مما 

 اإلبراهيمي يلتقي مسؤوال إيرانيا بالقاهرة 62/06/2013 

 إلىاده في اعتق سيؤديأن تسليح المعارضة السورية ليس الطريق إلنهاء النزاع، ألنه 

 .ضخ المزيد من األسلحة للحكومة ولن يحل المشكلة

 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي 16إصابة  62/06/2013 
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إصابة عدد منهم  أدى إلىوأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المواطنين؛ ما 

 .باالختناق

وقوع اشتباكات  أدى إلى ماوأغلق الجيش اإلسرائيلي المدخل ومنع الشباب من التقدم، 

 .استخدم خاللها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع

السكان العرب إضراب ا عاما، تبعته مواجهات مع القوات اإلسرائيلية  إلعالنذلك  وأدى 

 ...أدت لسقوط قتلى وجرحى

 عصيان مدني في عدن غداة تشكيل فرق مؤتمر الحوار: اليمن 62/06/2013 

الشرطة دخلت حي كريتر واطلقت النار عندما حاولت فتح الطرقات التي  وقال الشهود ان

 .مقتل احد المارة ادى الىوضع فيها انصار الحراك الجنوبي الحجارة واالخشاب ما 

 البابا يرأس احتفاالت عشية عيد القيامة في كنيسة القديس بطرس 62/06/2013 

عيد القيامة يوم االحد وهو  تؤدي الىوالسبت المقدس هو ثالث يوم من اربعة ايام احتفالية 

 .اهم يوم في تقويم الطقوس الدينية المسيحية

 باريس تتراجع عن دعوتها إلى تزويد المعارضة السورية بالسالح 65/06/2013 

 .مقتل األبرياء من المدنيين يؤدي إلىيحدث ذلك بشكل أعمى دون تمييز ما 

توريد مزيد من األسلحة الى “: وتابع. ”ليس طريقة إلنهاء النزاع“إن تسليح المعارضة 

 زيادة تدفق األسلحة للحكومة ستؤدي الىالمعارضة 

 حلف األطلسي ينفي نيته التدخل في سوريا 13/06/2013 

ران ودار االوبرا وسط هجوم بقذائف الهاون سقطت على هيئة االركان وآمرية الطي

 .مقتل مواطنين اثنين وجرح آخرين ادى الىالعاصمة دمشق ما 

 قتلى بكمين استهدف ممثال للحوثيين : اليمن 12/06/2013 

 أدى إلىوهو ممثل لجماعة الحوثي في الحوار، تعرض لكمين في منطقة جولة آية ما 

 .من مرافقيه، وإصابة اثنين 6مقتل 

 االشتباكات في لبنان واحتجاجات ألنصار ميقاتيتجدد  12/06/2013 

 أدى الىفيما يتعلق ايضا بالحوادث المستمرة التي باتت تضر باستقرار لبنان ما "...

 "الوصول الى طريق مسدود

 االبراهيمي يطلع مجلس األمن األسبوع المقبل على جهوده لحل األزمة السورية 16/02/2013 

شخصا وإصابة آخرين  15مقتل  أدى الىعن مصدر مسؤول أن التفجير « سانا»ونقلت 

 ...بينهم أطفال ونساء، حالة بعضهم خطرة

يؤدي واعربا كذلك عن سخطهما ازاء عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف موحد قد 

 ...تحول على ارض الواقع الى

 د ضــــد األخـــــوان الجـمـعـــــــة المـقـبــــــــلـةتحشــــ« اإلنــــــقاذ»: مــصـــر 16/02/2013 
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كانون الثاني المجيدة، تراكمت أخطاء النظام اإلخواني وقصوره  15بعد عامين من ثورة 

 تدهور االقتصاد ومضاعفة معاناة الماليين من أبناء شعبنا أدى إلىوعجزه، األمر الذي 

 المواصالت صعبة وحوادث السير كثيرة: اوروبا تحت الثلوج  11/02/2013 

 الىاالثنين  ادىاستمر تساقط الثلوج بكثافة خالل اليومين الماضيين في اوروبا ما 

 اضطراب في حركة المالحة الجوية 

تداعيات في بلدان اخرى نجت من  الىالغاء الرحالت في المانيا وفرنسا وبريطانيا  وادى

 ...فصل الثلوج

 ...زحمة سير خانقة ادى الىيناير، مما /ف في شهر كانون الثانيوبلغت مستوى غير مألو

 بان واالبراهيمي ينتقدان الدول التي تسلح المقاتلين في سوريا 11/02/2013 

خيبة املهما من غياب اي موقف دولي موحد من "وكذلك اعرب بان واالبراهيمي عن 

 "مرحلة انتقالية يؤدي الىشأنه ان 

 يهاجم متمردين في ميانمارالجيش  12/02/2013 

 ...نزوح عشرات اآلالف الىشهرا  15القتال على مدى  وأدى

 مسلحون يفجرون أنبوبا للنفط جنوب اليمن 15/02/2013 

 ادى الىوضعوا عبوة ناسفة في اسفل االنبوب الذي يربط بين منطقة عياذ والنشيمة ما »

 .«تصاعد النيران ووقف عملية االنتاج

 وتعرقل حركة المالحة الجوية 13الثلوج والجليد في اوروبا تتسبب بمقتل  15/02/2013 

اصابة  ادى الىانقلبت حافلة كانت تقل روسا صباح السبت على طريق سريع، مما 

 .عشرين شخصا

 «دمحم محمود»القضاء المصري يُسقط تهم متظاهري  15/02/2013 

وارتكاب جرائم االعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين أسلحة 

 .الموت واالصابات تؤدي الىوأدوات من شأنها ان 

 في منطقة قرب حمص وسط سوريا" مجزرة" 29/02/2013 

اشتباكات عنيفة في مدينة رأس العين بين مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردي 

 ...مقتل ثالثة من االكراد وسبعة من المعارضين ادى الىومقاتلين معارضين، ما 

ان العراق سيفتح الجمعة مراكزه الحدودية مع كل من االردن وسوريا والمغلقة منذ 

 ...الطريق السريع قطع ادت الىتظاهرات مناهضة للحكومة 

 تؤجل قرارها بشأن مجلس الشورى ولجنة الدستور« الدستورية».. مصر 23/02/2013 

الغرفة االولى )وحكمت هذه المحكمة في حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب 

 .حله ادى الىبسبب عدم دستورية قانون االنتخابات ما ( للبرلمان

وقوع الحادث  أّدى إلىالمسؤولين عن التقصير الذي  وشد د مرسي على أنه سيتم معاقبة
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 عقب انتهاء التحقيقات

 الحلقي يبحث في طهران خطة األسد إلنهاء األزمة السورية 23/02/2013 

وتسبب االنفجار، بحسب شهود، باضرار بالغة في وحدة سكنية تابعة للمدينة الجامعية 

 .تحطم عدد من السيارات الى ادىوكليتي الفنون والعمارة، و

 فرنسا ترسل قوات اضافية الى مالي وتحدد اهدافها 23/02/2013 

ان الجهاديين ما زالوا يسيطرون على مدينة كونا في وسط مالي والتي استولوا عليها في 

 ...تدخل الجيش الفرنسي ضدهم الىذلك  وادىيناير /كانون الثاني 25

 اعادة محاكمة مبارك  22/02/2013 

للحكم خالل االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في " توريث"الشكوك بشأن عملية 

 .احتجاج المعارضة ادى الىما  1522سبتمبر /ايلول

 شخص بانفجارات في باكستان 344مقتل وإصابة أكثر من  21/02/2013 

 .انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة التي ساد فيها الظالم الحالك إلىالتفجيران  أدىوقد 

 قتيال في ادمى هجمات تشهدها باكستان منذ سنوات 111 22/02/2013 

 .شخصا 262مقتل  الىتفجير سيارة في سوق لاللبسة شمال غرب بيشاور  ادى

  من الحربتجلب بهجة قصيرة لدمشق المنهكة " كريات الثلج"هدنة  22/02/2013 

إشاعة جو  إلىتساقط نادر للثلوج التي غطت دمشق باللون األبيض يوم األربعاء  أدىو

 من المرح 

 ارتفاع حدة التوتر على الحدود بين الهند وباكستان 25/02/2013 

 مقتل اثنين من جنودهاادى الى الذي " المشين"مشددا على ان بالده سترد على الهجوم 

 قوية تضرب الشرق االوسط مصحوبة بامطار غزيرة ورياح عاتيةعاصفة  53/02/2013 

تل ابيب خالل القسم االكبر من نهار  تؤدي الىاغلقت الجادة الرئيسية في البالد التي 

 .ازدحام خانق للسير في حين كانت القطارات متوقفة ادى الىالثالثاء ما 

تل ابيب خالل القسم  الى تؤديوفي اسرائيل، اغلقت الجادة الرئيسية في البالد التي 

 .ازدحام خانق للسير في حين كانت القطارات متوقفة ادى الىاالكبر من نهار الثالثاء ما 

 0447نشر صور جديدة لعميل اميركي فقد في ايران عام  53/02/2013 

ووعد مدير الشرطة الفدرالية العام الماضي بتقديم جائزة بقيمة مليون دوالر لكل من يقدم 

 .تحديد مكان وجود ليفنسون تؤدي الىمعلومات 

 اليابان تعزز وجودها في الجزر المتنازع عليها مع الصين 53/02/2013 

ر، ودفع الصين المزيد من التصعيد في الموقف القائم في البح الىهذا التصرف  يؤديقد 

 ."الى اتخاذ الحيطة وتوخي الحذر

 وتسبب الشلل فيـها دول المنطقة  عواصف تضـرب  59/02/2013 
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لملمته من  لمحاولة لملمة ما يمكن  العائالت التي انصرفت  عدد كبير من  أّدى لتشرد ما 

  .أغراضها

المناطق التي  بحيرات من المياه في  سياراتهم التي علقت في  وسحب المواطنين من 

  .كبير من الطرقات عدد  أدى لقطعالجدران ما  فيما انهار عدد كبير من  غمرتها المياه 

مناطق  موجة ثلوج كثيفة على  سقوط  أدىالمدن التركية،  وفي مدينة اسطنبول كبرى 

  .التام ظاهر الحياة بالشلل بعض م اصابة  الىعديدة 

 خيمة في الزعتري واعمال شغب عند توزيع المساعدات  144االمطار تداهم  59/02/2013 

تدافع واقتحام عشوائي الى  الىاحيانا  يؤديبطىء في عملية تسليم الكرفانات "مشيرا الى 

 ".كرفانات غير مكتملة

 وأخرى ترفضها.. ومساندتهادعوات لدعم الحكومة الجديدة : مصر 53/02/2013 

 .«كارثه اقتصادية فادحة ستؤدي إلىتطالب المعارضة بتأييد قراراتها الخاطئة التي »

 األمن الكويتي يفرق متظاهرين بقنابل الصوت 53/02/2013 

وتسبب صراع طويل األمد بين أعضاء البرلمان المنتخب والحكومة المعينة في تعطيل 

 .حل عدد من المجالس البرلمانية إلى أدىاإلصالحات واالستثمارات و

 جماعة اإلخوان بمصر يمكن أن تدفع ثمن تراجع قيمة الجنيه 56/02/2013 

ورغم أن أسعار السلع االساسية التي تدعمها الدولة ستبقى كما هي توشك تكلفة السلع 

 ...الغضب إلذكاء يؤديالمستوردة األخرى على االرتفاع مما 

 اوباما ينجح بزيادة الضريبة والكونغرس يتفادى الهاوية المالية 51/02/2013 

تنشيط البورصات اآلسيوية حث فتح مؤشر هونغ كونغ بارتفاع باكثر  الىاالتفاق  وادى

 بالمئة في منتصف النهار 2,32ليحقق زيادة من % 2من 

ما  سيؤدي الىعلى الرغم من رفضهم المبدئي الي زيادة ضريبية، الن البديل كان 

 يعرف بالهاوية المالية

 في الواليات المتحدة" الهاوية المالية"اتفاق في اللحظة االخيرة لتجنب  52/02/2013 

ازمة سياسية  الى 1522في  ادىوكان رفع سقف الدين وهو من صالحية الكونغرس 

 ...خطيرة

لكل  زيادة الضرائب بمقدار الفي دوالر يؤدي الىفعدم تمرير االتفاق في الكونغرس 

 .زعزعة اسواق المال الىغياب االتفاق  يؤديكما يمكن ان . عائلة سنويا

جمع هذين الملفين  ان يؤدي الىوقرار ارجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن 

 .جديدة اكثر خطورة" هاوية مالية"والوصول الى 

 لحل االزمة بالحوار" اي مبادرة"دمشق تؤكد تجاوبها مع  52/02/2013 

انتخابات اما  تؤدي الىوقف اطالق النار وتشكيل حكومة كاملة الصالحيات وخطوات "

 "رئاسية او برلمانية
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رياضة -الصباح-1  

        Verbo أَدى 

N.  Fecha  

 أدعو إلى عودة منافسات الناشئين: جاسم الكعبي 25/05/2013 

يؤدي وتهمش االلعاب الفردية مثل بناء االجسام والعاب القوى والسباحة ولكن حب اللعبة 

 .تواصل الالعب مع رياضتهالى 

 +ملل الالعب من التدريبات يؤدي الىعدم وجود بطولة الناشئين 

 ارسنال يضيف ويغان وريدينغ يستقبل السيتي  22/05/2013 

 ارسنال الى المركز الرابع يؤدي النتقالالفوز في مباراة اليوم 

  تعثر المتصدر وتواصل انتصارات الزوراء والميناء 53/05/2013 

 ادى الىفيما واصل نفط الجنوب صيامه عن الفوز للمباراة الثامنة على التوالي ما 

 .نقطة 13تراجعه للمركز التاسع برصيد 

تعادل االرسنال ومانشستر يونايتد وهبوط ريدينج وكوينز : الدوري االنجليزي الممتاز  13/02/2013 

 بارك 

 تخفيف وقع الصدمة الىزيادة االموال الممنوحة للفرق الهابطة  تؤديولن 

 أربيل يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب أهلي تعز  12/02/2013 

تربعه على صدارة  ادى الىال سيما انه تمكن من الظفر بنقاط مبارياته االربع السابقة ما 

 .نقطة 21ترتيب المجموعة برصيد 

 بغداد سيكون رقما صعبا : خلدون ابراهيم 16/02/2013 

باالضافة الى استقطاب عدد كبير من االندية لالعبين محترفين من البلدان العربية 

 .تقارب المستويات بين جميع الفرق ادى الىواالفريقية ما 

 بناء األجسام والتغيير 29/02/2013 

انتقال االمراض  يؤدي الىما ( السرداب)ان غلب المراكز االهلية تنشأ تحت االبنية في 

 .بين الشباب

السلبيات التي رافقت اللعبة خالل السنوات العشر الماضية ظاهرة انتشار المنشطات بين 

 ادىالالعبين الشباب من اجل الحصول على جسم قوي وعضالت مفتولة بفترة قياسية ما 

 حدوث حاالت الوفاة المفاجئة الى

 ...رياتطور رياضة بناء االجسام في دول االمارات واالردن وسو ادى الىهذا االمر 

  انطالق البطولة العربية للوشو كونغ فو 29/02/2013 
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الغاء  ادى الىالمخصصة للوفد مما  والسباب ادارية تاخر االنتهاء من استالم االموال 

  .المحفل العربي المشاركة وبالتالي غياب العبينا في هذا 

 األثقالإقامة بطولة أندية العراق للمتقدمين برفع .. الجمعة 56/02/2013 

تؤدي من اجل تسجيل اسماء الالعبين حسب االوزان لتجاوز حصول اية مشاكل ادارية 

 حرمان بعض الالعبين من المشاركة الى

 السليمانية جاهز لمواجهة الجوية: باسم قاسم 51/02/2013 

زيادة عامل االنسجام بين  ادى الىالوحدات التدريبية في بعض االيام ما  اذ تم تكثيف 

 الالعبين 

 سلة الفئات العمرية  62/06/2013 

تراجعها خالل السنوات الماضية بشكل  ادى الىوبالتالي فان غياب المواهب عن سلتنا 

 مخيف

 باب االنضمام للمنتخب مفتوح أمام الجميع: بيتروفيتش 62/06/2013 

لكن قرار لجنة المسابقات في اتحاد الكرة باقامة مباراة اربيل والقوة الجوية المؤجلة من 

 ...عدم االستعانة بالعبي الفريقين ادى الىدوري النخبة قبل يوم من مباراتنا امام سوريا 

 أحمد راضي يطالب بدعم مالي إلقامة المباريات الودية في بغداد 15/06/2013 

المباريات الودية في مختلف المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد سيغير إقامة العديد من 

 رفع الحظر كليا عن مالعبنا يؤدي الىمن قناعة االتحاد الدولي مما 

  سكوالري يبحث عن أول فوز مع البرازيل على ملعب بريدج  15/06/2013 

 .تأجيل المباراة مرة أخرى الىالطقس السيئ أمس السبت  وادى

 منتخبنا يخسر لقاءه الرسمي األول بقيادة بيتروفيتش 16/06/2013 

واقيمت المباراة وسط اجواء مناخية صعبة للغاية تمثلت بهطول االمطار بكميات كبيرة 

 التأثير على مجرى اللقاء ادى الىعلى ارضية الملعب ما 

 رفع الحظر بوابة لتحقيق اإلنجازات في المستقبل: رياضيون 16/06/2013 

 الىبها  يؤديوعدم استتباب االمن في الملعب من شأنه ان يزيد من محنة الكرة العراقية و

 نتائج كارثية

 نسعى اليوم إلى تحقيق نتيجة مشرفة إلسعاد العراقيين: حكيم شاكر 25/02/2013 

ان مباراة اليوم هي واحدة من اكثر المباريات اهمية والتي يخوضها اسود الرافدين حتى 

 المباراة النهائية لتحديد صاحب اللقب ستؤدي الىاالن لكونها 

 نقل البطولة او عدم إقامتها في العراق الى يؤديولن يحدث اي شيء 

 مانشستر فوزان مستحقان لقطبي مدينة: الدوري االنكليزي 25/02/2013 

 ادىعندما ارتكب المدافع الفرنسي لوران كوسييلني خطأ على البوسني ادين دزيكو ما 
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 طرده ومنح الضيوف ركلة جزاء الى

 المالك التدريبي والالعبون يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة اليمن 21/02/2013 

انتعاش مختلف القطاعات  أدى إلىدوالر مؤكدين أن هذا الحدث الرياضي الكبير 

 االقتصادية أبرزها الفنادق

 أباطرة المالعب 25/02/2013 

وكانت النوايا واضحة لكبح جماح العبينا وايقاف خطورتهم مبكرا وتتعدد المواقف 

نتائج غيرت مسار االمنيات  أدى الىالتحكيمية على مدار عقود مما الحق ضررا بكرتنا 

 والوقائع

  رياضيون يدعون وزارة الدفاع الحياء البطوالت العسكرية: بمناسبة عيد الجيش  53/02/2013 

خصوصا في حقبتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، اال ان ضعف االهتمام 

 ".نتائجها شيئا فشيئا أدى لتراجعبها في السنوات الالحقة 

ديون يترقبون مخاض المنازلة واالمتحان العراقي انهى استعداته بثقة كبيرة والسعو 55/02/2013 

 االول 

وهو ما سيمنحه دفعة قوية لتحقيق النجاح في المالعب البحرينية كونه يتمتع بفهم أداري 

 .تؤدي للنجاحوفني نير وكلها أمور من الممكن ان 

 في البصرة( 00)العراق يقدم ملفه الرسمي الستضافة خليجي  52/02/2013 

اسناد تنظيم البطولة الى البحرين نهاية عام  ادى الىوتأخر بعض مراحل انجاز العمل 

1522 . 

 منتخبنا الوطني يبحث عن لقب خليجي رابع في ظروف صعبة 56/02/2013 

اعادة بعض الالعبين من  ادى الىلكن االسماء الشابة الجديدة لم تظهر بالشكل المقنع مما 

 اصحاب الخبرة الى التشكيلة التي ستلعب في منافسات الخليج

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo أَدى 

N.  Fecha  

 اشكالية الدوالر 29/05/2013 

وواجه هذا المقترح احتجاجات عدة قادت الى تأجيله الى اشعار اخر واستغل هذا القرار 

 فقدان السيطرة على اسعار الصرف والى يومنا هذا ادى الىمن قبل المضاربين حينها ما 

 WTOخطوات متأنية ينتهجها العراق نحو االنضمام إلى  13/05/2013 

القيسي يرى ان االنضمام للمنظمة سيرفع من معدل السقوف المفروضة على استيراد 
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 الجمركية  ازالة التعريفاتيؤدي الى بعض السلع وال 

  اعتماد التقنيات البنكية المتطورة أبرز منافذ النهوض بالجهاز المصرفي: خبير 25/05/2013 

المصارف على أداء مهام الوساطة  الحد من مقدرة  الىالقروض المتعثرة  تراكم  أدىوقد 

 خالل تقليص السيولة من 

بين  المدفوعات التي تطبق حاليا بشكل متفاوت  والتأكد منها باالعتماد على انظمة 

 المصرفي عملية تسوية المدفوعات بين الجهاز  بطء  أدى الىمصرف واخر، مما 

 مشاريع جديدةطرق وجسور نينوى تنفذ عدة  25/05/2013 

لما ستوفره من أعالف  محصولي الحنطة والشعير،  سعادتهم لوفرة مخلفات  قد ابدوا 

 المحافظة أصحاب األغنام من خارج  توافد  أدى إلىلقطعانهم، ما  

 قرية كفرش قرية ابو جربوعة، وآخر في   يؤدي الىوانشاء طريق  

 البصري يقترح آليات سريعة لرفع قيمة الدينار العراقي  22/05/2013 

اقتصار النشاطات على بعض رجال االعمال وعلى المشاريع  ادى الىاالمر الذي 

 التجارية ذات المردود الربحي السريع

استمرار  الىحتما  سيؤديالخاص   ان تفرد القطاع العام باالنتاج وغياب منافسته للقطاع

 .تردي كفاءة انتاج القطاع العام على حد قوله

تحسن اداء وكفاءة  الىفي االمد القصير وال البعيد  تؤديوكما تؤكد التجارب العالمية ال 

  . انتاج القطاع العام

 الىبالنتيجة  تؤدياما العامل االخر فهو بيئة االعمال االقتصادية متمثلة بالعوامل التي 

 المحلي وتراجع المستثمرين االجانبهروب رأس المال 

تفعيل قانون التعرفة الكمركية لما له من دور مهم في توفير الحوافز للمنتجين من ذوي 

 خفض حجم االستيرادات يؤدي الىالميزة االقتصادية بما 

 دعوة المصارف لتمويل مشاريع التنمية 14/05/2013 

 ...تحسين ادائها يؤدي الىويمنح المصارف استثمار اموالها بفرص مجدية وبالتالي 

 حرمان االقتصاد الوطني من استثمار رؤوس اموال بذلك يؤدي الىمؤكدا ان عدم القيام 

 دعوة إلقرار قوانين تنهض بالقطاع الصناعي 13/05/2013 

ان ابرام عدد من العقود االستثمارية من خالل الشراكات مع مستثمرين وشركات عالمية 

 (.كبيسة. سنجار. القائم. كربالء) تطوير االعمال في مصانع السمنت  أدى الىما 

فضال عن ضعف االستثمار وحوافزه وضعف تمكين بيئة االعمال االستثمارية وانعدام 

تنشيط الصناعة وتطويرها  تؤدي الىاالقتصادية التي  التكامل بين الفعاليات واالنشطة

 .ونموها

  تطوير المفاصل اإلدارية يحيل الخطط إلى مشاريع حقيقية : مختصون 11/05/2013 

ان  االداري والرقابي، الفتا الى  تحسين العمل  الى سيؤدي وارتفاع المستوى المعاشي …
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 …الرقابة والتدقيق ال تطوير العمل في مج الى  تؤدياهم االمور التي 

 الحكومات االلكترونية حققت الجدوى االقتصادية عالميا 07/05/2013 

 تحويل العالم باسره  ادى الىوقد القت بظاللها على تطوير شتى مناحي الحياة، ما 

الحكومة االلكترونية  –التجارة االلكترونية ) ان ادخال هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة 

 سيؤديفي نظم االدارة العراقية ( التداول االلكتروني -خدمات الصيرفة االلكترونية –

 غلق الفجوة الرقمية الىحتما 

 العراق يقترب من التكتالت االقتصادية العالمية 06/05/2013 

خشية الدول النامية ومنها العراق من االقدام على تطبيق متطلبات االنضمام ما ترك اثارا 

 حاالت من الكساد والبطالة وادى الىسلبية على االقتصاد 

البلد والحصار   اسباب تباطؤ تطور االقتصاد العراقي تعود الى الحروب التي مر بها  ان

 الحاق الضرر بامكاناته وقدرته التنافسية الىادى االقتصادي والوضع االمني الصعب ما 

 نائب يطالب بزيادة الخزين من المواد الغذائية 05/05/2013 

بعض المحافظات التي تشهد اعتصامات مدنية وتظاهرات تتضمنها منافذ حدودية كديالى 

 …صعوبة وصول المواد الغذائية المستوردة ادى الىونينوى واالنبار، ما 

 زيادة اسعارها وبالعكس فيؤدي الىالمواد في السوق  فعندما يقل عرض

 الصكوك االسالمية بديل أمثل لتمويل مشاريع البنى التحتية  02/05/2013 

 . الغاء بعضها او تاجيله لسنوات قادمة يؤدي الىالفتا الى ان ذلك قد 

  مختصون يدعون الى اإلسراع في تشريع قانون العمل 02/05/2013 

ضمان  الىالتغيير  يؤديسنوات من التغيير مازال عمال العراق، يأملون في ان  25وبعد 

 حقوقهم

 رابطة الفنادق في النجف تطالب بفتح منافذ متعددة للسياحة 30/04/2013 

تراجع عدد الزوار  الىتدهور قيمة العملة االيرانية بسبب العقوبات االقتصادية  ادىوقد 

 االيرانيين في اآلونة األخيرة

 أسعار الذهب 28/04/2013 

وقال العكيلي في تصريح صحفي إن انخفاض سعر الذهب في االسواق العالمية أثر 

 انخفاضه ايضا   أدى الىوبشكل كبير على سعره في السوق المحلية ما 

 األموال غسل بتشديد مكافحة  ألمانيا وفرنسا تطالبان  27/04/2013 

األوروبي بالمعايير  عدم التزام بعض دول االتحاد  المفوضية األوروبية ترى أن  فإن 

 “المنافسة في السوق تشوه ” يؤدي إلىعليها  المتفق 

 التعـامالت التجـاريـة التسوق اإللكتـروني ينجـز  27/04/2013 

 ...الجمهور النقدية المتداولة بين  تقليل حجم الكتلة  يؤدي الى وبالتالي فإن ذلك 
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 حاليا لإلعمار خيار ضروري  تشكيل مجلس : البصري 06/04/2013 

  . الوقت من الطاقات واالمكانات وضياع  هدر كثير  أدى الىاالمر الذي  

 دعوة للنهوض بالقطاع الخاص  01/04/2013 

ادى ان القطاع الخاص تحمل الكثير من النتائج السلبية ومن بينها التضخم النقدي الذي 

  تآكل رؤوس االموال وتراجع اداء هذا القطاع الى

 مستوى له منذ عامين تراجع إنتاج أوبك ألدنى  30/03/013 

     . عـام ارتفاع إنتاج أوبك بشكل  إلى ذلك  يؤديمن المرجح أن  السعودية حيث 

 الموازنة العامة تحقق المساواة والعدالة االجتماعية: اقتصادي مغترب 26/03/2013 

عجز الموازنة في حالة زيادة يؤدي الى سوف تنشا ضغوط تضخمية وعدم استقرار ربما 

 .نفقاتها على ايراداتها

نوع من التلوث كشق طريق في منطقة زراعية او  الى ويؤديالنه يؤثر على البيئة 

 .سياحية

 دعوات لفتح مصانع عالمية 25/03/2013 

 أدىإلى إهمال واسع، ما  1556ويذكر أن القطاع الصناعي العراقي تعرض بعد العام 

 .عجز أكثر المصانع عن اإلنتاج إلى

 فوضى االستيراد وراء عدم تحديد هوية القطاع الخاص : اقتصادي 25/03/2013 

وبهذه الطريقة يكون تحديد قيمة االرباح من قبل التاجر فقط على رأسمال البضاعة بدون 

 التقليل من سعر البيع يؤدي الىالضرائب والكمارك وهذا 

 الحكومياستقاللية المركزي مطلوبة شريطة أن تقترن باإلشراف  22/04/2013 

من  الموازنة العامة وما يترتب عليه  التوسع النقدي لتمويل عجز  دون لجوء الحكومة إلى 

وانخفاض في قيمة العملة  ارتفاع متسارع في االسعار   تؤدي إلىضغوط تضخمية 

 وقدرتها الشرائية 

 احتياجاته ينبغي تفعيل دور القطاع الخاص وتوفير كامل : العنبكي 23/01/2013 

السياسات التي يمكن ان  تعمل على رسم مجموعة من  الدولة مجرد ادارة لالقتصاد،  وان 

 .والمحافظة على حقوقه تفعيل عمل ذلك القطاع الى  تؤدي 

 أنها لم توازن بين تعظيم الموارد وإدارتها 0413المآخذ على موازنة : اقتصاديون 21/01/2013 

هدر في الموارد  الىذلك  ادىونسب االنتاج الفعلي لمستوى النشاط االقتصادي العام ما 

 …المالية

 اتحاد رجال األعمال يهيئ لمقترح تشكيل مجلس لحماية المستهلك 20/01/2013 

 الىكذلك  وادىحيث تسبب بتوقف العديد من المصانع والشركات الخاصة والعامة، 

 ...حدوث حاالت اغراق
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 النهوض بقطاع الكهرباء يحتاج لتخطيط وستراتيجية تناسب الواقع: خبير 13/01/2013 

استمرار النقص  الى يؤديان انتاج الطاقة الكهربائية يعاني خلال في اغلب مفاصله مما 

 ...في تجهيز المواطن بالطاقة الالزمة

 اقتصاديا معنيون يقللون من مخاطر إغالق الحدود العراقية األردنية 17/01/2013 

 ...ايقافه بشكل شبه تام ادى الىوهو ما اضر كثيرا بالواقع الزراعي و

فانها تنظر بنفس الوقت الى آلية توفير المنتجات سواء كانت زراعية او حيوانية، وبما ال 

 ارتفاعها في االسواق يؤدي الى

  القريبالرافدين يستبعد إطالق عملية تسليف الموظفين في المدى  16/01/2013 

 ...الراهن عملية التسليف في الوقت  ايقاف  ادى الىتسديد تلك الفوائد  غير ان تعثر 

 مليون دوالر الستيراد سلع أساسية 644مصر تبيع  16/04/2013 

 ويؤدي مليون دوالر 25ويطرح البنك المركزي ثالثة عطاءات أسبوعيا قيمة كل منها 

 .تعطل النقل وانقطاع الكهرباء إلىنقص الوقود المستورد 

 تتميز بقدرتها على إنعاش سوق العمل 0413موازنة  16/04/2013 

وان انطالق هذه المشاريع يساهم في تشغيل اعداد كبيرة من قوى العمل المعطلة مما 

 انعاش سوق المواد االولية الداخلة في انتاج سلع وخدمات يؤدي الى

 بالمئة من منشآت القطاع الخاص الصناعية 84توقف  أدى الىغياب القانون : ندوة 15/01/2013 

شتى البضائع التي ال تخضع الدنى درجات الفحص والمراقبة، الفتين الى ان ذلك تسبب 

 خسارة االقتصاد العراقيادى الى بمزيد من االمراض للمستهلك و

  إلى المحافظات مشروع جديد لنقل البضائع من الموانئ  15/04/2013 

التاخيرية  شركات الوزارة الغرامات  سرعه التفريغ وعدم تحميل   الىالبرنامج  يؤديكما 

  .للباخرة بسبب تأخير التفريغ 

 صهريج نفط من قرار إغالق الحدود 344االردن تسعى الستثناء  15/01/2013 

زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى  الىمد هذا االنبوب  يؤديوتطمح االردن ان 

 .االردن

 خمسة مواقع للتبادل التجاري عند مداخل بغداد 14/01/2013 

غلق وازدحامات كبيرة في  الىالشاحنات المحملة بالبضائع لهذه االسواق  تؤديوغالبا ما 

 .شوارعها 

 والصناعي القطاعين الزراعي  مصادر اإلنتاج وتفعيل  مختصون يطالبون بتنويع  12/01/2013 

 ادى الى حققته وزارة النفط والذي  رئيسي الى النجاح الذي  النمو المتوقع يعود بشكل  

 برميل يوميا مليون  6.6النفط الكثر من  الزيادة في انتاج 

 6.6النفط الكثر من  الزيادة في انتاج  الى ادى حققته وزارة النفط والذي  النجاح الذي 
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 برميل يوميا مليون 

 الى وتؤدي االستثمارات في البلد،  ستعمل على زيادة حجم  الفتا الى ان تلك التوقعات  

 في العراق ورؤوس االموال لالستثمار  االجنبية ورجال االعمال  تهافت الشركات 

فضال عن زيادة  يؤديان  االنتاجية غير النفطية يمكن  النهوض بالقطاعات  الفتا الى ان 

 الفقر البطالة والحد من زيادة  تقليل  الىات البلد ايراد 

 اإلصالح اإلداري ضروري للنهوض بالقطاع اإلنتاجي والخدمي : خبير 15/01/2013 

ان تطور ستثمارات في مجاالت بما يحقق ربحية وتقليل المخاطر لتدعم استقرار اسواق 

 تحقيق الكفاءة والقيمة االقتصادية المطلوبة يؤدي الىالمال في االجهزة المصرفية بما 

 المستورد المطالبة بإنعاش الواقع الصناعي لمنافسة  08/01/2013 

 الى ادى تراجع هذا الواقع فحسب، انما  االنتاج الصناعي لم يسهم فقط في  ان توقف عجلة 

 بشكل كبير زيادة معدالت البطالة 

 الىكذلك  ادىبل  ادة معدالت البطالة فحسب زي الى يؤدتوقف هذا القطاع الحيوي لم 

 ...المجتمع الفقر بين شرائح عديدة من  استفحال معدالت 

الذي  المنتج المحلي امام المستورد  ضعف منافسة  الى سيؤديالخبير  وهذا االمر بحسب 

  .المنتج المحلي تقل تكاليف انتاجه بكثير عن 

 يربك االقتصاد ويستنزف العملة الصعبة االستيراد العشوائي: خبراء 08/01/2013 

بضاعة تحمل اجود المواصفات  وضع سياسة تجارية محكمة توفر  حيث تطلب االمر 

هدر  تؤدي الىالتي  وخالية من المشاكل التصنيعية  النوعية تغطي عمرها االفتراضي  

 .فائدة االموال دون 

  لتوقف ميناء زويتينةمليون دوالر يومياً  1.3ليبيا تخسر  07/01/2013 

 ".اجنبيان   من بينهم استقالة عدد من العاملين بالميناء   ادى الىهذا الوضع "وتابع "

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo أَدى 

N.  Fecha  

  غياب قواعد اللعبة 29/05/2013 

 ادى الىباستثناء اللهاث خلف الفوائد والمصالح الذاتية والفئوية والحزبية، االمر الذي 

 حدوث اضرار كبيرة في البنى واالهداف

 ...حدوث اضرار كبيرة في البنى واالهداف التي تخدم المجتمع ادى الىاالمر الذي 

 سوريا وفرص السالم 29/05/2013 
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ال تحمد عقباها على أمن المنطقة  لنتائج  سيؤديوهي محاولة للتدخل العسكري بشكل 

 واستقرارها

 حماية السلم االهلي 27/05/2013 

تقسيمه والى  تؤدي الىوالتي من المحتمل انها تخطط إلشعال حرب طائفية في العراق 

 تشكيل حزام عازل بين دمشق وطهران عبر المنطقة الحدودية الغربية من العراق

 دافع أيضا عن المسلمينالغرب  27/05/2013 

مقتل متشد د إسالمي بين  إلىذلك  أدىال يعود لديه خيار سوى الدفاع عن نفسه حتى لو 

 حين وآخر

إحباط قدرات  إلىالنجاح الذي حق قه الغرب في تمزيق شبكة اإلرهاب التابعة للقاعدة  أدى

 ...هذه المنظمة

 لماذا ال تتدخل واشنطن في سوريا؟ 23/05/2013 

 .فرض قوة شاملة إلىاالحتكاك  هذا  يؤديالحرب ، ما لم يكن  بإضافة احتكاك آخر إلى 

 .التي أرادوها تحررهم ، وجعلهم على طبيعتهم   إلىسقوط االتحاد السوفياتي   وأدى

 خلود النص.. موت المؤلف  22/05/2013 

ة الثانية يؤدي إلىمما   ...حرمان جماهير ُجدد من فرصة التمتع برؤية هذا النص للمر 

 مسؤولية الجميع 21/05/2013 

المنفعة الشخصية أو الجهوية فقط،  يؤدي إلىإنما تم اختزاله إلى ممر ضيق لدى البعض، 

 .وما عدا ذلك فهي مجرد شعارات استهالكية ومزايدات سياسية

 الحرب النفســـية والذهول المجتمعي  20/05/2013 

ان يعيش مرارة  الىبصاحبها  تؤديان الذهول حالة نفسية خطيرة، وهي وبالوقت الذي 

 االلم النفسي

 ســـلبيات اإلعــالن التجــاري 20/05/2013 

 ...تعكير المزاج إلىبعضها  يؤديآثار نفسية  إلىالضخ الهائل من اإلعالنات  يؤدي

 سالح الثورة المضادة.. اإلعالم الشمولي 18/05/2013 

 ...تعزيز فرص التناحر الداخلي يؤدي الىألن ذلك من شأنه ان 

 عراق بال سيادة 16/05/2013 

 ...تغي ر مفهوم السيادة أدى الىان تطور االنظمة السياسية وظهور االنظمة الفيدرالية، 

 لماذا األراضي العراقية ؟ 15/05/2013 

وبذلك فإن األراضي العراقية ستكون نقطة انطالق لعمليات وهجمات ضد تركيا، ما 

 ...عسكري تركي كما حصل في السابق سيؤدي لرد

 خلفيات األزمة السورية 15/05/2013 
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تمزيق البلدان  ستؤدي إلىلتكون بمثابة حطب لحرب طائفية أهلية مستعرة   وستبرز بقوة

 العربية

 تجريم البعث  14/05/2013 

 توفير الحماية لعصابات البعث الفاشي يؤدي الىتعطيل إقرار هذا القانون 

 العرب وانعدام الرؤية الستراتيجية 13/05/2013 

ان المحيط االوروبي الكاثوليكي ال يحتمل موجة اسالمية بحجم مئة مليون هو تعداد 

 ان تنجر تركيا موهومة بالعهود ادى الىالشعب التركي، االمر الذي 

 المتغيرات العربية والمجهول 13/05/2013 

شيء من االزدهار  يؤدي الىيجعل تلك البلدان تستقر او تشهد استقرارا سياسيا نسبيا ... 

 والتقدم والرفاه االجتماعي

بقاء االوضاع قلقة في  ادى الىانهم عناصر غير مؤهلة للقيادة في هذا الظرف الدقيق، ما 

 بلدان التغيير وظهور القاعدة من جديد

 التظاهرات ومحنة الدولة العراقية 13/05/2013 

 يؤديينبغي على األفراد احترامها والخضوع لقراراتها، وإال، فان عدم الثقة بالقضاء 

 عدم الثقة بالدولة كلها الىبالنتيجة 

تعاني مــــــــن عقدة تسمى  تشك ل حكومات ضعيفة، أدى الىفتعدد اإلرادات، وتقاطعها،

 الشراكة، التوازن،الخوف من تهميش اآلخر

 كيف تدّرس حرية اإلعالم في الخليج؟ 11/05/2013 

 ."نوع ضار من التعابير الساخرة إلىهذا الحال  يؤديمن الممكن أن 

 اإلرهابييندور اإلثارة اإلعالمية في خلق جيل جديد من  09/052013 

حدوث  تؤدي إلىبل أن حتى الخطوط التوجيهية التي ال قسر فيها وال إجبار يمكن أن 

 .معارضة واسعة

 ...إقرار االحترام العالمي لحقوق اإلنسان إلىمن جانب  أدىألن هذا 

  إلى الصيف الملتهب" الربيع الساخن "من  09/05/2013 

استفزاز سوريا  إلىفي أية لحظة  يؤديومن شأن هكذا نمط منتظم من الهجمات ان 

 .، ومن ثم شن حرب إقليمية"حزب هللا"ومعها 

 آليات الحوار السياسي 08/05/2013 

فقدان االعتصام  سيؤدي إلىوإشعال نار الفتنة مثلما حدث في مدينة الحويجة ألن ذلك 

 .للميزة السلمية المدنية وافتقاره لصفة النظام

 الثورةتفتيت  06/05/2013 

خلق فراغات وانقسامات  أدى إلىوهذا ما فشل فيه الدكتور مرسي وأمثاله من الحكام، ما 
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 سياسية

 العدل ضمانة السلم 04/05/2013 

 من هدر الوقت والطاقات للمزيداال  تؤديان مثل هذه الحركة العنفية المتقابلة ال 

 الصراع باالحتواء 04/05/2013 

نشوب النزاعات  الى تؤدييصبح الصراع حالة مقبولة ومحفزة في آن واحد، كونها ال 

 بين االفراد او الجماعات

  العراق والسيناريو السوري 04/05/2013 

نتيجتين كارثيتين  الىذلك  وادىانه انتهج المزيد من العنف في التعامل مع المعارضين له 

 …شارع السوري االولى نفوذ التيارات المتشددة في ال

 غريزة المؤقت وعقل الثبات الوطني  02/05/2013 

بها في  أدىوهي شرعية كانت تستند بدورها إلى مساومة تاريخية، من هنا ضعفها الذي 

 .2359االنهيار عام  إلىنهاية المطاف 

وفكرة النظام بفكرة القمع، مع ما كان يترتب عليه من فقدان مستمر ومتوسع للشرعية، ما 

 .فقدانها الكلي والشامل الحقا إلىبدوره  أدى

أن  أدى إلىما . عندها أصبحت كل أشكال الوجود والوعي أدوات لتنظيم اإلرهاب الشامل

 ال تختلف هراوة الشرطي وابتزازه عن سجون األجهزة األمنية

 طريق العدالة االجتماعية 02/05/2013 

 ثورات وانتفاضات قد تصل الى درجة الحروب الداخلية أدى الى الن الظلم لطالما

 استهداف رمزيتنا العسكرية 30/04/2013 

حدوث  ادى الىالقاء القبض على الجناة الذين تصدوا لها وتبادلوا اطالق النار معها ما 

 .خسائر بين الطرفين

 االنتخابات والذات الوطنية 29/04/2013 

توسيع هامش العزلة في الذات الوطنية التي يعاني منها  سيؤدي الىوفوق هذا وذاك 

 ....العراق في الوقت الراهن

 ضوء على العالقات العراقية اإليرانية 29/04/2013 

حل  سيؤدي الى  فان تغيرا كهذا في عالقات العراق باآلخرين وفهمه لمزاياه الستراتيجية

 ...االشكاليات الداخلية

 اإلرهابيةالوحدة  27/04/2013 

وأيضا وجدت من يدعمها محليا عبر تأجيج الصراع الطائفي ومحاولة خلق مناخات 

 غير معلن للعراق لمناطق فئوية وطائفية تؤدي لتقسيم

 معادالت سوريا الشائكة 27/04/2013 
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تقويض الدعم الدولي  سيؤدي الىاية عالقة بين القاعدة و بين اي فصيل سوري معارض 

 للثورة السورية  و االقليمي

 عود الثقاب اللبناني المشتعل  25/04/2013 

سلسلة ردود فعل تفقد فيها األطراف اللبنانية المعنية  إلىايضا  يؤدياالمر الذي قد 

 السيطرة على الوضع

 انتخابات واستحقاقات 24/04/2013 

خلل في التوازن التنموي والمجتمعي بأبعاده االقتصادية  أدى إلىوغياب التنمية المحلية 

 .واالجتماعية والسياسية واالدارية داخل المدن والمحافظات 

 رهان الحاضر وقاعدة المستقبل.. االنتخابات 22/04/013 

تعطيل  أدى إلىوتغليب المصالح الشخصية والجهوية على المصالح العامة، األمر الذي 

 آلية حيوية من آليات الديمقراطية وأسسها في إدارة شؤون البلد

 ستالين أول مّرة« ماو»عندما زار  18/04/2013 

فقدان روسيا مجال  إلىبرنامج اإلستنساخ الصيني لتكنولوجيا الدفاع الروسية  يؤدي

قها الوحيد الذي ال تزال تتمتع فيه بالتقد م  .تفو 

 االنتخابات وحكومة األغلبية  18/04/2013 

استنزاف  الىبدوره  يؤديان العملية السياسية في العراق تعيش حالة من التعطيل الذي 

 الجهد والزمن والمال دون ان نقطع مسافة نحو تحقيق مشروع بناء الدولة الحديثة

 إشكالية مفهوم المصالحة الوطنية 15/04/2013 

 إشاعة ثقافة العفو والتسامح تؤدي الىعام وال وهذه مغالطات غليظة بحق الرأي ال

 مــن يضمــن نزاهة االنتخابات ؟ 15/04/2013 

وقد انشغل الباحثون في موضوعة آليات ومعايير ضمانة نزاهة االنتخابات من خالل 

 ضمان نزاهتها تؤدي الىاالهتمام بجميع الوسائل التي 

  والتشريعات الجنائيةجريمة الرشوة االنتخابية  15/04/2013 

 فرض عقوبات معينة يؤدي إلىوهناك إلزام قانوني بالتصويت واالمتناع عنه 

 هل ربحنا الحرب في العراق؟ 10/04/2013 

واشنطن لوضع بصمتها  انطالق مسعى  إلىعقيدة ترومان  انتشار  أدى 2323في عام 

 ...الشرق األوسط الكبير على 

إشعال الفتيل   إلىذلك  أدىالسعودية فكان أن  حامية من القوات األميركية في  وضع 

 .1552  أيلول  22بالتفجير الكبير في  الطويل الذي انتهى 

  انكشاف العنف في المجتمعات العربية 10/04/2013 

ممارسة العنف  الىذلك  أدىاألول، الى السلطة، والحفاظ عليها بأي ثمن كان حتى لو 
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 .المادي والمعنوي وخراب البلد

 ...مواجهات دامية الىفي لحظات كثيرة  ادىكل ذلك 

 ( 3 - 0)اإلمام دمحم باقر الصدر أنموذجا ... دراسة نقدية لمنظومة االقتصاد اإلسالمي  09/04/2013 

جال الفصل بين العلم والمذهب على أساس اختالف المجال الذي يمارسه أحدهما على م

اعتبار الصفة المذهبية والصفة العلمية  يؤدي الىاالخر، ينطوي على خطأ كبير النه 

 نتيجتين لنوعية المجال المدروس

 في الفضاء الثقافي األميركي« حرب العراق» 09/04/2013 

 ..."صفقة نخبوية احتكارية"تسميته   ما يمكن الىاالحتالل  ادىلقد "

شن الحرب على العراق هو أكبر فضيحة مخابراتية  أدى الىواعتبر ان المسار الذي "...

 "…في تاريخ الواليات المتحدة

مقتل الرئيس اليندي  أدى الىوشن نيكسون حربا سرية في كامبوديا وتدخل في تشيلي ما 

 …المنتخب ديمقراطيا  

 القوة وقوانين التغيير 08/04/2013 

بنيوية يندر   ان لم يؤد لفشل الثورة في الوصول للسلطة فانه بالتأكيد سيورثها مشاكل

 نتائج خطيرة تؤدي الىحلها او معالجتها بعد الثورة بل هي دائما 

ادى رغم وجود الجهاز االداري والسياسي والعسكري االميركي الداعم للتغيير وهو ما 

 فراغقوى اخرى معادية للتغيير ملء ال لمحاولة

 توعدات كوريا الشمالية 01/04/2013 

إرخاء سيطرتها على المواطنين  تؤدي إلىأن تحقق كل ذلك بدون اللجوء إلى إصالحات 

 الكوريين العاديين

 من يريد إفشال ربيع الثورات؟ 30/03/2013 

 الى سيؤدي  عبور المراحل االنتقالية بسالم والتوجه الى نظام انتخابي بقيم متينة و فعالة

قيام اقتصاديات موحدة و كبيرة في العالم  الى تؤدينتيجتين، االولى تنمية مهولة قد 

 العربي

  شظايا الهرمجدون.. سوريا 30/03/013 

 ...احتراب داخلي إلىبالضرورة  سيؤديإن صعود قوى اإلسالم السياسي في أي دولة 

 استقالة ميقاتي حل أم مشكلة؟  28/03/2013 

إسقاط الحكومة التي تسميها  أدى إلىنف ذت الواليات المتحدة والسعودية هجوما  مضادا ، 

  ". حكومة حزب هللا"

 !فنان تكفيري 28/03/2013 

انسحاب المؤمنين بالحالة العلمانية الى ساحة االهتمام  الىهذا الضمور بدوره  وأدى
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 .يبعدهم عن التأثر بالمد الديني المتشددوالتأثر بالعمل الفني واالدبي باعتباره بديال سليما 

 لغز الجنس البشري 28/03/2013 

في هذه الحالة  أدىخلق تنظيم اجتماعي معق د، وهو الذي  يؤدي إلىواإليثار بدوره 

ر بالمستوى الذي يمتلكه البشر إلىالمفردة الوحيدة بين اللبائن الكبيرة    .قيام ذكاء متطو 

 والمؤقت في إشكالية الهوية العراقيةالثابت  27/03/2013 

سلة "رميه أما إلى  إلىبالضرورة  تؤديوكالهما من أصل واحد ونتيجة واحدة 

 وأما إلى سجون الفضيحة" المهمالت

 ...إفراغ اإلنسان من محتواه االجتماعي والوطني إلىفي النهاية  أدىما 

 األزمة المفتوحة 26/03/2013 

ازمة حكم مستديمة، حيث اصبح  ادى الىان مثل هذا التشوه في االخالق السياسية السائدة 

 من يحكم من ؟: السؤال السائد في البلد 

  جذر المشكلة الحقيقي 26/01/2013 

وما تختزنه من نسب سكانية جامدة ال تنسجم مع حركية الواقع السياسي وديناميكيته، ما 

  بصيغة طائفية( السيادية)ترسيخ تقاسم المناصب  أدى إلى

 األزمة المفتوحة 26/03/2013 

 يؤديخدمي استثماري الى مال سياسي عقائدي / تسييس المال او االنتقال به من مال عام

 حرمان المواطن المستقل من اية امتيازات:  الىبالنتيجة 

 قرنا 10وصفة للدولة عمرها  25/03/2013 

شيوع لغة عاطفية بمقابل  يؤدي الىالخطاب الذي يعني طريقة التفكير بأبسط مداليله، ما 

 .ضمور في الخطاب المنهجي

 ترسيم حدود 24/03/2013 

( أم قصر)منزال  في مدينة  155تهجير أكثر من  سيؤدي إلىأعلنت ان الترسيم المزمع 

 .وضم مساحات جديدة

 وظاهرة التلقينالمؤسسة التعليمية  24/03/2013 

الكسل والخمول ويشجع االنسان على أن يترك  يؤدي الىألن هذا النوع من التعامل 

 .االمور على الغارب، ويبعده عن وضعها في اطارها الصحيح

 العراق الجديد 23/03/2013 

بالتأكيد  سيؤديوحتى مناهجنا المدرسية تغيرت وباتت تتالءم والعراق الجديد، ما 

 عراقي ينفض ما تبقى من تراكمات الماضيجيل  النبعاث

 اإلعالم االقتصادي متاعب المهنـة والـدور المطلــوب 23/01/2013 

نتائج آمنة ومضمونة وتؤدي ايضا الى اختزال  الىحتما  تؤديوليس ردود االفعال فإنها 
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 الكثير من الجهد والجدل والتضارب في اآلراء

 0-0مسؤوليات أمانة بغداد  23/01/2013 

 يؤديماتقدم يمثل الجزء النزير من السياسة العشوائية التي تتخبط بها أمانة عاصمتنا مما 

 .تراكم األخطاء وتفاقم واقع بغداد الذي يعد مزريا بكل المقاييس الى

 0-1مســؤوليـات أمـانـة بغــداد  22/01/2013 

 الى يؤديوقد يطول الحديث عن نتائج مافعلته األمانة على البيئة وصحة المواطن مما …

 …انفاق عشرات الماليين من الدوالرات لعالج مسببات مافعلته

 انصر أخاك 22/01/2013 

ان يصل اشخاص الى المقاعد  ادى الىلوجود خلل كبير في ذلك النظام االنتخابي الذي 

 النيابية اليستطيعون ان يتفوهوا بجملة مفيدة واحدة امام جمهور صحفي

 أفغانستان الفرنسية 20/01/2013 

ملف »تغيير في قواعد اللعبة، وعملية تولوز أعادت فتح  أدى الىمقتل أسامة بن الدن 

 االسالمي في المجتمع الفرنسي« االندماج

 التكيف مع التغير المناخي وتحييد آثاره السلبية 20/01/2013 

انخفاض يقدر بـ  يؤدي الىان الزيادة في متوسط درجات الحرارة بدرجة مئوية واحدة 

 في اإلنتاجية الزراعية للتربة( بالمئة25)

 ...انحسار او انخفاض مناسيب الذروة الفيضانية الىذلك  ادىوقد 

 عليم العاليمرتكزات التطور في الت 19/01/2013 

أن يعرف االستاذ الجامعي ويؤمن بأنه معل م ومرب إنساني بالدرجة االولى، وهذا ما 

 ...انتفاء التأثير االنتمائي سيؤدي الى

 نظرية جديدة ومصطلح جديد " .. الجرح األخالقي" 17/01/2013 

وجدت ماغون أن القتل منذ حرب فيتنام إلى يومنا الحاضر كان أقوى العوامل، أو يكاد 

 "اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة"حدوث  تؤدي إلىيكون كذلك، التي 

 أزمة السكن والحلول المحدودة 16/012013 

 ...انخفاض اسعار العقارات والفقر الىحتما  ستؤديان الوفرة في بناء الوحدات السكنية 

االضرار بمصالح  ادى الى ارتفاع االسعار والتضخم الذي شهدته السنوات االخيرة و

 الطبقة الفقيرة التي تعاني اساسا من الصعوبات الكبيرة 

 الحاجة الى التشريع 16/01/2013 

 أدىوهذا ما ! وبالتالي نتساءل عن جدوى موافقة كتلة على قانون بينما ترفضه األخرى

 …عدم قيام البرلمان بدوره األساسي في تشريع القوانين الىبالنتيجة 

 االحتراب السياسي 13/01/2013 
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فاالختيار الواعي هو طريق النجاح والسالمة وتجنيب البالد االحتراب السياسي، الذي لن 

 .المزيد من الخراب والتخلف وتعطيل مسيرة البالد المتعثرة الىاال  يؤدي

 وخطر الفخاخ" اإلخوانية" تصدير الثورة 10/01/2013 

الحاكمة في مصر والحكومة " اإلخوان المسلمين"استمرار االحتقان بين جماعة 

حرمان السوق المصري من استثمارات ضخمة لإلمارات في  سيؤدى إلىاإلماراتية، 

 مصر

 !!العتبارات أمنية 09/01/2013 

قطع شجرةٍ وتهجير عدد كبير من  إلى –مع اختالف النوايا  –بالنهاية  أدَّىفاألمر 

 ..!العصافير وإزالة شتالت ورد وتبليط قطعة من بساط أخضر باإلسفلت والحصى

 استنطاق النصوص 09/01/2013 

 . انقالب السحر على الساحر يؤدي الىان استخدام القوه المفرطة كثيرا  ما 

 فيضان أم نقص في البنى التحتية؟ 08/01/2013 

افقار السكان والتحاق يؤدي الى المدينة والمجتمع ويرهق ميزانية الدولة ومما يعمق ازمة 

 االف المواطنين بطوابير العاطلين عن العمل

 بدايات التأسيس واتجاهات الخلل البنيوي.. الجيش العراقي 08/01/2013 

 ان ادى الىوسعة تأثير الضباط المؤسسين الذين ينتمون جميعهم الى طائفة واحدة، وذلك 

 ...يسهل كل منهم القاربه وابناء مدينته الدخول الى الكليات العسكرية الفتية

 أوهام الثورات أم أوهام النخب العربية؟ 07/01/2013 

ومن جوهر محمولها الرمزي وحتى القيمي، وربما باتت السياسات هي التي تتحكم 

 ..الثورة يؤدي الىوستحرفها عن اي طريق ( الثورات)ب

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 نجاح الحوارات الثنائية سيقود الى عقد المؤتمر الوطني : الخزاعي 29/05/2013 

التحالف الوطني، والدولة والحكومة، اذرعها مفتوحة امام كل من لم يرتكب  بان اكدو

 جريمة بحق العراقيين

 موقف العراق بحل األزمة السورية سلميايدعم « 0جنيف»: الخارجية 19/05/2013 

 ...الحل العسكري في سوريا غير منطقي بانمنذ بداية االزمة السورية  اكدان العراق 

 يدعم موقف العراق بحل األزمة السورية سلميا« 0جنيف»: الخارجية 28/05/2013 
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الحل العسكري في سوريا غير منطقي وليس  بانمنذ بداية االزمة السورية  اكدان العراق 

 صحيحا واوضح موقفه من االزمة

 متضـرر جـراء األعـمال الحربيـة والعمليـات اإلرهابيـة في كربالء 1844تعويض  26/05/2013 

 ...االنتهاء من جميع معامالت الرواتب التقاعدية علىجابر  وأكد

 البنى التحتية لمشروع بسمايةبدء أعمال : هيئة االستثمار 26/05/2013 

الفرص الواعدة  علىللمستثمرين والشركات خالل اللقاءات والمؤتمرات،  تؤكدان الهيئة 

 والكبيرة الموجودة في البالد

  لجنة عليا لحسم ملف إنشاء مطارات كركوك واألنبار وذي قار 19/05/2013 

انشاء مطارات مدنية سيعزز  أكدوا بانمسؤولين في المحافظات الثالث   مشيرا الى ان

 المشاريع االستثمارية في هذه المحافظات

 استذكار ضحايا المقابر الجماعية.. اليوم  16/05/2013 

بالمئة من ضحايا القصف الكيمياوي في عمليات  33 تؤكد بانفضال  عن وجود تقديرات 

 االنفال ال يزالون في تلك المقابر

 توقعـات نيـابية بقـرب إقـرار قانـون النفـط  08/05/2013 

ملك “انها  علىالدستور  اكدفضال عن وضعه ضوابط حازمة الدارة الثروة النفطية، التي 

 للشعب العراقي

 البرلمان أكبر عقبة في طريق الحكومة: المالكي 02/05/2013 

 في هذه المواقع لو حصل ال قدر هللا تمزيق للعراق على ما نسمع من طرح“ وأكد بانه”

 مواطنا بانفجار خمس سيارات مفخخة 80استشهاد وإصابة  30/04/2013 

إجراء تحقيق مكثف  علىفيه  أكدالتفجير اإلرهابي الى إيران لتلقي العالج، في وقت 

 .لكشف أسباب وقوع االنفجار

 “شهداء”اعتبار ضحايا الحويجة 25/04/2013 

التهدئة، وضرورة تهيئة أجواء الحوار المناسب، كونه الطريق  علىمن جديد  نؤكداننا ”

 “الصحيح للتفاهم، والتوصل إلى الحلول

 سياسيون يطالبون باتخاذ مواقف صارمة للحد من التدخالت الخارجية  16/04/2013 

يكون التعامل مع تلك الدول بشكل ال يؤدي الى زعزعة امنهم ”ان  اكد علىبيد ان وتوت 

واستقرارهم كما يفعلون، ولكن بواسطة قطع العالقات الدبلوماسية وايقاف التبادالت 

 .“االقتصادية والتجارية معهم

 (ع)مجلس بغداد يدرس قرارات لحفظ حرمة مراقد أئمة الكاظمية  16/04/2013 

في حساباتهم مكانة وقدسية المكان من خالل   ضرورة ان يضع عامة الناس اكدت على

 الحشمة والتصرف المحترم
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 البورد العربي يفتتح مركزا تدريسيا في الديوانية 15/04/2013 

ضرورة اتخاذ الحكومة والدولة  تؤكد علىاتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد التي 

 ...المستويات لالجراءات المناسبة على مختلف

 قانون حظر البعث مقابل تعديالت المساءلة: كتل سياسية 11/04/2013 

من هذه المادة على كافة ( 2)تسري أحكام المادة »انه  علىمن القانون  5المادة  تؤكدو

 »األحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج او تتبنى العنصرية او اإلرهاب

 أعوام 3لجنة خالل  109مجلس الوزراء تنجز أعمال أمانة  09/04/2013 

 ...لجنة 259اللجان المستمرة بلغت  بانالدكتورة ابتسام  اكدتو

 بين بغداد وأربيل(( تصفير األزمة))أجواء ايجابية تحيط حوارات  07/04/2013 

لجنة متخصصة ستجتمع لصياغة رسالة التحالف الكردستاني الى التحالف الوطني ”

 “...المواضيع المهمة ومنها الشراكة الحقيقية ستؤكد علىوالتي 

 القوى السياسية في االقليم تلغي كتابة رسالة الى التحالف الوطني  06/04/2013 

لجنة متخصصة ستجتمع لصياغة رسالة التحالف الكردستاني الى التحالف الوطني "

 ."..المواضيع المهمة ومنها الشراكة الحقيقية ستؤكد علىوالتي 

 بالمئة نسبة الزيادة في الموازنة 11: التخطيط 06/04/2013 

 ...توضيح البعد الستراتيجي علىمن خالل عملية ادراج المشاريع االستثمارية  اكد

 تأجيل االنتخابات في األنبار ونينوى فرصة لتوفير األمن بالمحافظتين: الوطني 04/04/2013 

في جلسته االعتيادية التي عقدت في وقت سابق برئاسة نوري  اكدان مجلس الوزراء 

 ...1526لسنة ( 229)قراره رقم  علىالمالكي رئيس المجلس 

 قرارات خاصة بمطالب المتظاهرين 1الحكومة تصدر  27/03/2013 

 ضرورة رص الصف الوطني وإعادة اللحمة الوطنية على يؤكدو

 مقترح لزيادة أعضاء مجلس الخدمة  26/03/2013 

 اشخاص فقط 3ان يكون عدد االعضاء العاملين فيه  على يؤكدالسيما ان قانون المجلس 

 السويد تدرب منتسبي أمانة مجلس الوزراء  24/03/2013 

 "احترام حقوق االنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين على تؤكدو"...

بالعالقات الدولية واألمور  لجنة تعنى  044عن تشكيل  الوزراء تكشف أمانة مجلس  23/01/2013 

 الداخلية 

اذ ان اخر توجيه لمجلس  الذي يعد من الملفات المعقدة  ملف المتجاوزين  بان واكد

 متجاوز على امالك الدولة اية مساعدة او تعويض الي  عدم منح  على يؤكدالوزراء  

 ستحقق طفرة نوعية في خدمات البنى التحتية للمحافظات 0413مشاريع : البلديات  22/01/013 

استقدام آليات متطورة لقشط  الىصالح حاجة الدائرة البلدية في الوقت الحالي  واكد
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 ...الشوارع المتضررة في المحافظة

 وزراء اإلعالم العرب يوافقون على استضافة بغداد للمرصد اإلعالمي العربي 16/01/2013 

مبدأ عام   اكد علىلجنة فنية تتولى مراقبة جميع وسائل االعالم العربية وطرح تشكيل 

 ...بمحاسبة ومراقبة جميع وسائل االعالم

 تلبية بعض المطالب بحاجة إلى تعديالت من قبل مجلس النواب 08/01/2013 

الحوار ودعونا له وبانتظار استجابة االطراف النه الحل االمثل  على نؤكدوالزلنا ... »

 .«للجميع

 

 

عربي دولي -الصباح-1  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 روسيا تنتقد أميركا لدعمها مشروع قرار يدين الحكومة السورية 65/05/2013 

تأييد الواليات المتحدة لمشروع  بأنوزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف  اكدو

 «انتهاكات فادحة واسعة النطاق وممنهجة لحقوق االنسان»القرار الذي يدين 

 بحرينيا 10بتهمة قتل وافد أثناء احتجاجات تأييد أحكام  19/05/2013 

 ...للتعذيب واإلكراه النفسي والجسدي بتعرضهمأمام المحكمة  أكدواويذكر ان المتهمين 

 إدانات واسعة لحادثة مقتل أحد الجنود من قبل متشددين: بريطانيا 15/05/2013 

 "...ان العمل مروع" كي مون باناالمين العام لالمم المتحدة  اكدفيما 

 الرئيس اللبناني يحث على إنجاز قانون انتخابي جديد  15/05/2013 

 .اهمية أن يتم التوافق على قانون جديد في غضون األيام المقبلة علىبري  اكدكما 

 حراك دبلوماسي مكثف لحل األزمة السورية 29/05/2013 

 ...ضرورة االستفادة من اتفاق الفروف علىاألمين العام لألمم المتحدة  أكدمن جانبه 

 سورياواشنطن تؤكد وجود تقارب مع موسكو بمحاربة التطرف في  59/05/2013 

الواليات » بأنكيري خالل لقائه الرئيس الروسي فالديمير بوتين في موسكو امس  اكدو

 «...المتحدة وروسيا لهما مصالح مشتركة في سوريا

وزير الخارجية األردني ناصر جودة في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة  أكدو

 السياسي لألزمة في سورياتأييد بالده للحل  علىاألردنية عمان مع نظيره اإليراني، 

 ((إعالن حرب))الغارات االسرائيلية : سوريا 53/05/2013 

هذا الترابط في الهدف واالدوات  أكدت علىمنذ وقت طويل "أن الحكومة السورية 

 ...والوسائل بين الفكر التكفيري والصهيونية وعصابات االرهاب
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 األسلحة الكيماوية في سورياأوباما يقول انه لن يتسرع في موضوع  01/05/2013 

 …انه لن يسمح بأي ضغوط عليه التخاذ قرار متعجل علىمرارا  أكدلكنه 

 البحري تواجدها في المثلث  إيران تؤكد أهمية  60/2/2013 

العسكرية  والتدريبي لطلبة الكليات  هامش المعسكر الثقافي  األميرال سياري على  أكدو

 البحرية في المياه الدولية أهمية تواجد القوة  على التابعة للجيش، 

مرشح المعارضة يتعلق بآمال زائفة بشان الطعن على نتيجة انتخابات : مسؤولون 19/04/2013 

 فنزويال

 ."لكنه ملزم ايضا بتقديم دليل. ان من حق كابريليس الطعن على العملية علىدوما  نؤكد"

 لقلق الخليج للزالزل وال حاجة  مقاوم « بوشهر»  مفاعل : إيران 13/04/2013 

الجمهورية   تؤكداإليراني، الذي  التعامل مع البرنامج النووي  فشلت الدبلوماسية في 

  .ألغراض سلمية  بأنهاإلسالمية 

 مبارك يمثل اليوم أمام المحكمة للمرة الثانية 13/04/2013 

 (...مسيحيون ومسلمون)وحدة المصريين جميعا  علىالمشاركون فى المسيرة  أكدحيث 

 البحرية األميركية تنشر سالح ليزر في مياه الخليج 10/04/2013 

 ...بمواجهة التهديدات" الليزر"القدرات الهائلة لـ علىمسؤول عسكري آخر  أكدو

 المواقف التزال متباعدة بين ايران والقوى الكبرى 07/04/2013 

الجانب  علىالناطقة باسم وزارة الخارجية االميركية فيكتوريا نوالند ايضا  اكدتو

 .االيجابي للمحادثات مع االيرانيين

 جديــدة فــي مصـر(( غضـب))ثـورة  06/042013 

خصوصية العالقات بين مصر  علىخالل كلمة له  أكدوأشار الى أن الرئيس مرسي 

 والسودان

 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد األقصى  01/04/2013 

 اشتباكات اندلعت بين الشرطة االسرائيلية والمصلين بأنمصادر صحفية  اكدت

 الرئيس اللبناني يحذر من عدم إجراء االنتخابات النيابية بموعدها 01/04/2013 

سليمان في تصريح أمام االعالميين بعد لقائه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار  أكدو

أهمية اجراء  علىبشارة بطرس الراعي في بكركي بمناسبة قداس عيد الفصح، 

 االنتخابات بأي ثمن وفي موعدها

 19/56/1526  في سـوريا(( عسكرة النزاع))رفض دولي لـ  

رفضنا للعسكرة  نؤكد على: "الصادر عن القمةفي االعالن " بريكس"وقال زعماء 

 .الالحقة للنزاع في سوريا

 تجدد االشتباكات في لبنان واحتجاجات ألنصار ميقاتي 24/03/2013 
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 ...االستقالة كانت قرارا شخصيا منهاكد بأن و

 النتائج االولية لالنتخابات االردنية تظهر فوز اغلبية موالية للدولة 25/01/2013 

ان حجم التزوير كان كبيرا  يؤكد علىالمبالغة في رفع نسبة االقتراع "واعتبر ان 

 ".وبليغا

 الحكومة الليبية تؤكد أنها لن تكون قاعدة لمهاجمة جيرانها 21/01/2013 

 .ليبيا لن تسمح ألحد بتهديد أمن وسالمة جيرانها بأنرئيس الحكومة في تصريحه  أكدو

 مجددا ارسال قوات عربية إلى سورياقطر تقترح  13/01/2013 

ان رحيل  اكدت علىواعربت روسيا اليوم السبت عن دعمها لجهود االبراهيمي لكنها 

 .االسد يجب اال يكون شرطا مسبقا التفاق ينهي الصراع في سوريا

 سوريا تحمل على االبراهيمي وتتهمه باالنحياز 11/01/2013 

المصرية عن وزير الخارجية المصري قوله ان مصر ونقلت وكالة انباء الشرق االوسط 

 ضرورة ان يكون الحل في اطار الشعب السوري علىمنذ البداية  اكدت"

 أفغانستان أصبحت قادرة على حماية نفسها: بانيتا 12/01/2013 

مقدرة أفغانستان في الوقت  علىفيها  أكدحامد قرضاي الذي قام بزيارة رسمية لواشنطن، 

 الراهن، على إدارة وحماية نفسها بنفسها

 انتهاء المحادثات األمريكية الروسية بشأن سوريا دون انفراجة 12/01/2013 

ضرورة رحيل  علىالواليات المتحدة والقوى االوروبية ودول الخليج العربية  تؤكدو

 .ص في اقل من عامينالف شخ 35االسد النهاء الحرب التي ادت إلى مقتل 

 جنيف تضيف قمة روسية أميركية لبحث حل األزمة السورية 10/01/2013 

عبارة عن زوار كانوا يقومون بزيارة مرقد  29ان المختطفين الـ  علىايران  تؤكدو

 الوقع الى الجنوب من دمشق" ع"السيدة زينب

المصري  يلتقي الرئيس  خارجيتـها ووزير  لمبـادرة األسد  إيران تعلن دعمها  08/01/2013 

 القاهرة واإلبراهيمي في 

 بأنهااالثنين،  خارجيتها هونغ لي امس  لسان المتحدث الرسمي باسم  الصين على  اكدت

 .. .المشتركة للتسوية بالخطة   سوريا االلتزام في   على أطراف النزاع ترى أنه يتعين 

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo أَكد 

N.  Fecha  

 تعاون مشترك بين وزارة الشباب وشبكة االعالم العراقي  30/05/2013 
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اهمية االستفادة من خبرتها  علىوزير الشباب والرياضة المهندس جاسم دمحم جعفر  يؤكد

 االعالمية في ميدان البرامج الشبابية التلفزيونية

 المقبلالوكرة يستعد لتقديم درجال مدربا للموسم  13/05/2013 

المدرب العراقي عدنان درجال وافق  بأنمصدر مقرب من نادي الوكرة القطري  أكد

 ...على تدريب فريقه السابق للموسم الكروي الجديد

 منتخبنا برفع األثقال يشارك في البطولة العربية واآلسيوية  27/05/2013 

والعباتنا كانوا على درجة كبيرة من االنضباط وااللتزام العاليين وهو االمر الذي كان 

 الجهاز الفني واالداري يؤكد عليه

 00تموز المقبل الموعد النهائي لقرار خليجي : طارق أحمد 25/05/2013 

 االتحادات في دول الخليج هي المعنية بمصير استضافة البصرة لخليجي" باناحمد  اكدو

 .وليس وزراء الشباب والرياضة في تلك الدول 11

 فشل إداري يربك تحضيرات المنتخب الوطني 25/05/2013 

االتحاد العراقي لكرة القدم تأخر كثيرا  بالموافقة على اجراء المباراة في  بأنمقدس،  اكدو

 ...طهران

 خليجي البصرة 25/05/2013 

توصيات صدرت عن اجتماع وزراء  بأنبما ال يقبل الشك  تؤكدمع ان الحقيقة الكاملة 

 الشباب والرياضة في مجلس التعاون الخليجي

 استعدادا للمشاركة في بطولة كازاخستان الدولية بالمالكمة 19/05/2013 

السعي المستمر للمشاركة في هكذا بطوالت نظرا للمستويات العالية للمالكمين  على اكد

 المشاركين فيها

 أبلغنا شفويا بإنهاء استضافة الشرطة لمبارياتنا : إدارة الزوراء 13/05/2013 

تلقت تبليغا شفويا من ادارة نادي الشرطة يفيد  بأنهاالهيئة االدارية لنادي الزوراء  أكدت

 ...بإنهاء استضافة مباريات االياب لنادي النوارس على ملعبها

 ! لبرشلونة ؟« B»ألحضان الريال أم الخطة عودة .. هاينكس قاهر الكبار  28/04/2013 

أن هاينكس من الممكن أن يكون  على أكدتورغم نشر الصحيفة لهذا الخبر، إال أنها 

 للنادي الكتالوني خاصة بعد التصريحات التي أطلقها فيالنوفا مؤخرا  " B"الخطة 

 آالت التشجيع 25/04/2013 

الفوفوزيال الصاخبة وستوزع الشركة المنتجة ستكون افضل واجمل من اكدت بأنها و

 االحد المقبل خمسين الف نموذج

 جسام يناشد اتحاد اللعبة اإلسراع بإعداد المنتخب الشبابي  24/04/2013 

بأن يوم أمس ( الرياضي  الصباح)في تصريح خص به  أكدوكان اتحاد الكرة قد 
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 .«…حزيران حزيران المقبل منتخب شباب العراق سيغادر الى تركيا في السادس من«

 سعدي جاسم يؤكد قدرة الخطوط على التأهل   

 قدرة فريقنا للتاهل عن هذه المجموعة بكل استحقاق علىمعظم المشرفين  اكدو

 نشأت يشدد على أهمية لقاء ناديه مع أربيل 18/04/2013 

بغداد بعد ان  الشرطة قادم بقوة هذا الموسم لخطف اللقب والعودة به الى»ان أكد على و

 «بقي لمواسم عديدة في خزائن األندية الشمالية

 وميسي يثير التساؤالت.. رونالدو يستعيد بريقه  17/04/2013 

مباراة اإلياب أمام  أكدت عليهويحظى وجود ميسي مع برشلونة بأهمية بالغة وهو ما 

 .باريس سان جيرمان الفرنسي يوم األربعاء الماضي في دور الثمانية لدوري األبطال

 هادي مطنش يستدعي الحارس دمحم كاصد لصفوف االولمبي 09/04/2013 

 معسكرين تدريبيين اللجنة االولمبية وافقت على تنظيم  بأنمطنش  أكد

 بيتروفيتش يعتزم تجريب المحليين في المباريات الودية المقبلة  57/04/2013 

 "تعج بالمواهب والالعبين المميزين  المالعب العراقية بانلنا  أكدبيتروفيتش ""مبينا ان

 الشرطة يواجه الصناعة وبغداد يضيف كربالء 53/04/2013 

النفط ستكون بداية قوية مباراة اكد بان االولى آمال ان يقدم الفريق االفضل واالحسن و

 لنادي النجف

في أقوى مواجهات الدور نصف النهائي تشيلسي يالقي كازان وتوتنهام يواجه بال في  04/04/2013 

  كأس االتحاد األوروبي

 ...بامكاننا الفوز على الفرق الكبرى يؤكد بانهلكن الفوز على مانشستر يونايتد 

 نظيـره السوري وديـامنتخبنـا يتغلب على  27/03/2013 

سيبدأ اللقاء  بأنهفيها  أكدمدرب منتخبنا بيتروفيتش األخيرة، الذي  وبخالف تصريحات 

 الذين لم يشتركوا في لقاء الصين بالالعبين البدالء 

 أحمد راضي يطالب بدعم مالي إلقامة المباريات الودية في بغداد 25/03/2013 

ضرورة استثمار ثقل ومكانة نجوم » علىلرياضية راضي المحلل في قناة الجزيرة ا أكدو

 «...الكرة السابقين ليكونوا سفراء لبلدانهم

 سعيد بلقاء العراق بين جماهيره المتعطشة : السيد 25/03/2013 

جاهز  بأنهالالعب في آخر اتصال معي  أكدسنحاريب ملكي سيشارك في المباراة، حيث 

 .للمشاركة وبدأ بتثبيت حجز الطيران لبغداد

 دوري النخبة الكروي ينطلق من جديد االثنين 19/01/2013 

 ...العراق يملك خرينا  كبيرا  من الالعبين بانبال شك  اكدت

 ننتظر زئير األسود 15/01/2013 
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 المالعب العراقية مليئة بالمواهب الكروية الواعدة ليؤكد بان...

 الوطني يستعد للقاء المضيف في نصف النهائي 14/01/2013 

قدرة منتخبنا الوطني في ان يكون ندا  لنظيره  علىزميله العب الوطني سيف سلمان  اكدو

 البحريني 

  00ندعم استضافة البصرة لخليجي : عيسى بن راشد  09/01/2013 

خليجي  المضي قدما  في منافسات  علىرئيس االتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود أكد 

12… 

 وفد شبابي عراقي يشارك بفعالية في الدورة الثالثة للمنتدى العربي 08/01/2013 

وزير الرياضة العمري فاروق، في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية والتي ألقاها نيابة  أكدو

 أهمية تنمية واستثمار طاقة الشباب علىعنه نائبه عبد الرحمن يوسف، 

 00وفد عراقي يبحث في البحرين أحقيتنا باستضافة خليجي  07/01/2013 

تطلع البحرين الى عالقات ثنائية متينة بين البلدين في المجالين الشبابي  على اكدو

 .والرياضي 

العراقي انهى استعداته بثقة كبيرة والسعوديون يترقبون مخاض المنازلة واالمتحان  05/01/2013 

 االول 

 أهية مباراة السعودية يؤكد علىحمود 

 "01خليجي"متفائلون بفوز منتخب العراق على السعودية في : مدربون 04/01/2013 

( الصباح الرياضي)الدكتور األكاديمي المدرب يحيى علوان خالل حديثه إلى  أكدو

 أهمية مباراة العراق والسعودية في افتتاح المجموعة الثانية"على

 بالبحرين( 01)ريكارد ينتقد جدول مباريات خليجي  03/01/2013 

 ...العراقيالعبي المنتخب السعودي جاهزون لمواجهة منتخبنا الوطني أكد بأن و

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo أَكد 

N.  Fecha  

 مليارات دوالر 14إجازة استثمارية بكلفة تجاوزت  18هيئة بغداد تمنح أكثر من  11/05/2013 

 ...الهيئة منحت عدد من اإلجازات االستثمارية خالل هذا العام أكد بأنالزاملي 

 شركات ايرلندية تبدي رغبتها باالستثمار في مجال السياحة  08/052013 

اهمية المحافظة على مواصفاتها من الناحية الشكلية والفنية لغرض  اكد علىان الوزير 

 نقلها الى متحف الزعيم الراحل في شارع الرشيد
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 مشروع النهروان الصناعي  05/05/2013 

اهمية انشاء مناطق صناعية  علىرئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري،  اكد

 .متطورة لتعزيز حركة االقتصاد والتنمية الصناعية في البلد

 مختصون يقترحون إقرار قانون ينظم تحويل العملة  28/04/2013 

 ...ضرورة العمل على اتباع جملة من االجراءات علىعدد من خبراء االقتصاد  اكدفقد 

 مطالبات بمعالجة البنى التحتية للصناعة 25/04/2013 

العراق ووزارة الصناعة متمثلة بشركاتها المنتشرة في عموم البلد تمتلك طاقات اكد بان و

 وكفاءات وامكانيات كبيرة يجب استثمارها

 تدني إنتاج األردن بسبب ارتفاع المديونية  24/04/2013 

 ...أهمية إنشاء بنك للتنمية في األردن علىالعناني  أكدو

  الحيوانية المدعومة  منتجات الثروة  دعوة لخفض أسعار  06/04/2013 

حاجة المواطن من الثروة  المبادرة الزراعية في تامين   اكدت عليهالهدف الذي  ان 

 الحيوانية لم يتحقق 

 أعمال مؤتمر القطاعين العام والخاصمقترح تأسيس مجلس لحماية المستهلك يتوج  03/04/2013 

ضرورة تولي االتحادات والمنظمات والنقابات دورها الفاعل في تثقيف  علىبليبل  اكدو

 ...وتوجيه جمهورها بااللتزام بالقوانين والتعليمات

 توجهات بتفعيل مذكرات التفاهم االقتصادية العراقية الدولية 20/01/013 

 ديمومة الحوار المتبادل في ضوء انشطتهما علىالطرفان  اكدحيث 

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo أكد 

N.  Fecha  

 سوريا وفرص السالم 29/05/2013 

 ...ضرورة احترام خيارات هذا الشعب دون السعي لفرضها بالقوة عليه علىالعراق  أكد

 الدور المطلوب لجهاز االدعاء العام  28/05/2013 

 ...الكثير من التهميش  هذا الجهاز عانى يؤكد بأنإن تاريخ جهاز االدعاء العام العراقي 

 حماية السلم االهلي 17/05/2013 

امم )الباحثة االميركية ايان غولدن صاحبة المؤلف الشهير في الواليات المتحدة  تؤكد

 هناك اربعة شروط لتحقيق خيار الحرب االهلية بأن( منقسمة

 وأشياء أخرى( تنكات) 26/05/2013 
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ما يحدث ليس سوى نمط من  تؤكد بأنإذا قلت ان بعض المشاهد تحيلنا الى تصورات 

 .سلوكيات قرون عدة مضت

 سلطة أصابعنا البنفسجية 22/04/2013 

 .ثماره واضحة للعيان الديمقراطي لإلنسان العراقي بدأت  البناء  يؤكد بأنوهو ما  

 السفاحون مروا من هنا 16/05/2013 

عدد المقابر الجماعية المكتشفة حتى االن في العراق وصل  اكدت بانالتقارير االممية 

 مقبرة 623الى 

 الثورة وترتيب أوراق التخلف 15/05/2013 

ارتباك قوى  على يؤكدوال يظن أن الموقف مخطط له حسب بعض التحليالت، بل هو 

 الثورة، وهشاشة موقفها الفكري وتراثها السياسي

 المواطنة وبناء الدولة 11/05/2013 

ان النسغ المغذي لوجود هذه  علىفي مجملها  لتؤكدوعبر شعاراتها التي تنوعت وتعددت 

 الدول هي الهوية الجامعة

 األقلمة والتدويل.. األزمة السورية 06/05/2013 

الموقف ) علىفي هامش االجتماع  أكدأما وزير الخارجية األلماني، غيدو فيسترفيلي، فقد 

 (األلماني المعارض لتسليح المعارضة السورية

 قانون إلزامية التصويت 28/04/2013 

إن إرادة الشعب هي مصدر ) على 12اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة  يؤكد

 (…سلطة الحكومة

 الفوز والخسارة والمطلوب إثباته 24/04/2013 

 أهمية االستفادة من تجارب اآلخرين، علىأكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة  أكدنالقد 

 السيما في مجال استيعاب مفاهيم وأصول الديمقراطية

 سلطة أصابعنا البنفسجية 22/04/2013 

 .ثماره واضحة للعيان الديمقراطي لإلنسان العراقي بدأت  البناء  بأن يؤكدوهو ما  

 معطيات انتخابية 15/04/2013 

 الدساتير والمجتمعات المتحضرة عليه تؤكدكما 

 هل ربحنا الحرب في العراق؟ 10/04/2013 

 يؤكدون علىاإلسالمي  لحد اآلن أخذ أبناء العالم  شهده القرن الحادي والعشرين  أبرز ما 

 تقرير المصير حق هم في 

 تحديات التغيير العراقي  09/04/2013 

 ...التزامات قانونية دولية للواليات المتحدة االميركية يؤكد علىفالوضع القانوني كان 
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 إفالس اإلرهاب  26/03/2013 

 ...هؤالء لم يدركوا بعد بأن ما حصل في العراق يتحمله النظام المباد بأنلنا  يؤكدوهو ما 

 دروس حربي العراق وأفغانستان 23/03/2013 

طت بالمتاعب رغم هذا عندما أخذت  إدخال حركة  تؤّكد علىأن الواليات المتحدة قد تور 

 طالبان ضمن تعريفها للعدو

 تعديل دستوري 19/01/2013 

 نؤكد بأنوبالعودة لمشروع تحديد والية رئيس الوزراء من قبل البرلمان العراقي، فإننا 

 من حق مجلس النواب تحديد هذا في إطار دستوري

 سوريا ونافذة الحل األميركية 12/01/2013 

أن الصين وروسيا ستعجزان عن إقناع الرئيس السوري بشار األسد ) يؤكد على...

 (بالتنحي حتى إذا حاولتا

 العراق ولعبة البند السابع 12/01/013 

حضر مسرحية مخابراتية اعدت في شهر نيسان  بانهفيه   احد المسؤولين السابقين يؤكد

 2335من العام 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo أَنسحب 

N.  Fecha  

 أمصال مضادة للدغة أفعى سيد دخيل 23/05/2013 

 المنسحبمحمال في الوقت نفسه المجلس البلدي في الناحية مسؤولية عدم عودة الفريق 

 استذكار ضحايا المقابر الجماعية.. اليوم  16/05/2013 

بري زاد برواري التي كانت احد اعضاء لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في 

 ...منها قبل مدة وانسحبتمجلس النواب 

 المطالبة بإقليم يجب أن تتم على وفق آليات الدستور: نواب 05/05/2013 

العشرات من   انسحبالخيارات، اذ  انقساما حادا بعد اعالن  وشهدت ساحات االعتصام 

  .الرمادي وسامراء والموصل المتظاهرين في 

 الحكومة ووفد المحافظات يعلنان جاهزيتهما للتفاوض  01/04/203 

 …والوزراء المقاطعين المنسحبةتواصل الجهود إلعادة الكتل 

وانهاء مقاطعة  المنسحبةلسياسية حواراتها العادة الكتل في حين واصلت االطراف ا

 .الوزراء
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 كركوك تباشر بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة للصحوات 62/56/2013 

 انسحبعنصر، بعد ان  3555يذكر أن عدد المنتظمين في صحوة كركوك يبلغ حاليا 

 .في العام الماضي2155منهم 

 األنبار والجيش إلى إطفاء نار الفتنة وضبط النفسالمالكي يدعو متظاهري  13/01/2013 

لسحب قطعات الجيش من مدينة الفلوجة بشكل مؤقت لحين تهدئة االوضاع المتوترة 

 ".المنسحبةهناك، على ان تنتشر قوات من الشرطة بدال من القوات 

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 تستعد لنشر قوات على حدودها بين طاجيكستان وأفغانستانروسيا  18/05/2013 

القوات التي يقودها حلف شمال  تنسحبإن روسيا تتوقع اندالع اضطرابات حين 

 االطلسي من افغانستان بحلول نهاية العام القادم

 توغالت إسرائيلية تزيد التوتر بالجوالن وجنوب لبنان 04/05/2013 

، قبل أن تعود «خطف أحد الرعاة اللبنانيين»مشيرا  إلى ان القوة اإلسرائيلية حاولت 

 «.األراضي المحتلة»إلى داخل  وتنسحب

 متمردون يهاجمون مدينة بوسط السودان ويقتربون من العاصمة 28/04/2013 

من وسط ام روابة فحسب إلى اطرافها بعد ان بدأت  انسحبتان قوات المتمردين 

 .ئرات السودانية في قصفهاالطا

 حكم بسجن قنديل لمدة عام وتأجيل محاكمة مبارك: مصر 18/04/2013 

، إنها "مجلس شورى المجاهدين"وفي بيان نشر على موقع على االنترنت، قالت جماعة 

 بأمان انسحبتاستهدفت ايالت بصاروخين من طراز جراد صباح االربعاء ثم 

 "أضاعت فرصها نحو اإلصالح وخذلت الناس" ترى أن المعارضة  غالبية المصريين 10/04/2013 

بعد ذلك إذا  انسحبتأن المعارضة كان عليها ان تدخل في حوار مع السلطة حتى وان 

 .وجدت أن الحوار غير موضوعي أو ال يستند إلى اساس أو آليات للتنفيذ

 أفغانستان أصبحت قادرة على حماية نفسها: بانيتا 12/01/2013 

من أفغانستان العام المقبل،  ستنسحبولفت المسؤول األميركي إلى أن القوات الدولية 

 .موضحا أن بالده ستظل على دعمها الدائم ألفغانستان في كافة المجاالت
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رياضة -الصباح-1  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 للتصفيات الحاسمةدانة حسين أسرع عداءة عربية وزيكو يقود كرتنا  18/04/2013 

فيما فاز عبد الخالق مسعود بمنصب النائب االول لرئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الكرخ 

 هادي احمد من االنتخابات وانسحبشرار حيدر بمنصب النائب الثاني 

 رفضت تمديد عقدي مع الوكرة : يونس محمود  26/01/2013 

العراق  ينسحباذا ما تم نقل البطولة المقبلة من العراق الى بلد اخر اعتقد من االفضل ان 

 من بطوالت الخليج وهذا راي شخصي

 أسودنا عازمون على التتويج بخليجي البحرين 17/01/2013 

نتائجه بعد  من البطولة والغيت جميع  انسحبسجل هدف العراق حسين سعيد لكن منتخبنا 

 لبطولة من نصيبه بدون منافسان كانت ا

بعد هذه  منتخبنا مباشرة  وانسحببقيادة المدرب انور جسام  1-1وانتهت المباراة بالتعادل 

 المباراة من البطولة

 األسـود مستعدة لعبـور البحريـن 15/01/2013 

مرتين في  وانسحب، 2333يذكر ان العراق التحق بالدورة في النسخة الرابعة عام 

 2335و 2391

 أباطرة المالعب 10/01/2013 

منتخبنا من معمعة المنافسات الخليجية في احدى النسخ بعد قرار طرد المدافع  وانسحب

 عدنان درجال

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 استفزازات متعمدة 20/05/2013 

القوات  انسحبتبعد ان تم التوقيع على االتفاقية الستراتيجية مع الواليات المتحدة والتي 

 األجنبية من العراق وفق فقراتها

 لماذا األراضي العراقية ؟ 15/05/2013 

  PKKقوات  تنسحبوهل صفقة التسوية التي أبرمت تم التشاور بها مع العراق لكي 
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 داخل األراضي العراقية ؟

 دور اإلثارة اإلعالمية في خلق جيل جديد من اإلرهابيين 09/05/2013 

فإن أعمال العنف  1553من الشيشان في العام  انسحبتورغم أن القوات الروسية قد 

 استمرت في داغستان المجاورة

 دروس حربي العراق وأفغانستان 23/03/2013 

ات األميركية من فييتنام الجنوبية التي لم  انسحبت 2336آذار من العام  13ففي  آخر القو 

 .تلبث أن سقطت في أيدي الشيوعيين بعد ذلك بسنتين ال أكثر

 صناعة أدوات التأزيم 23/01/2013 

حسب قولك والتسلك الطرق ( الفاشلة)من الحكومة  تنسحباما انك التحل البرلمان وال 

 الدستورية في استجواب رئيس الوزراء

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo انصاع 

N.  Fecha  

 متظاهرو األنبار ونينوى يقيمون صالة الغائب على أرواح ضحايا تفجيرات بغداد 16/06/2013 

في صالح الدين القيادات السياسية الى ” ال لحكومة الفوضى والدماء“ودعا خطيب جمعة 

 البالد الى الهاوية تنصاعحل األزمات، قبل ان 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 ذاكرة مؤلمة لألجيال المقبلة.. المقابر الجماعية 16/05/2013 

 ...ويرمز الى تضحية الشهيد في سبيل وطنه ومبادئه 2392نصب الشهيد العام  تأسس

 العراق يضيف حلقبة نقاشية عن دور المرأة في تحوالت المنطة 11/05/2013 

قبل سنتين بمبادرة من ممثلية العراق في جامعة الدول  تأسسان صالون الثقافة العربي 

 العربية

 حضور عربي واسع بفعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب 27/04/2013 

يهدف الى حل وتذليل كافة الصعوبات في  2335العام  تاسسان اتحاد الناشرين الذي 

 تناقل الكتاب العربي وصناعته وتوطيد العالقة بين الناشرين
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 كلية طب واسط توفد طلبتها األوائل إلى تركيا 15/04/2013 

بمبادرة من االدارة الثقافية في جامعة الدول العربية،  تأسسمشيرا إلى ان االتحاد الذي 

 .جامعة وكلية 12يعد مؤسسة مستقلة تضم بعضويتها 

 البرلمان يتجه لتمرير اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي 08/01/2013 

بناء على اتفاقية معروفة باسم  تأسسدولة،  13جمعية دولية للدول األوروبية يضم 

 ،2331معاهدة ماسترخت الموقعة العام 

 الحكومة الفلسطينية تباشر بترميم مقبرة جنين الخاصة بشهداء الجيش العراقي 07/01/2013 

هو اول وحدات الجيش العراقي الذي تأسس العام ( موسى الكاظم)يشار الى ان فوج 

2312. 

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 مرشحا على لجنة التدريب 30صالح كاظم ينافس  20/05/2013 

عضوا   293ومقره في هنغاريا ويضم على  2355عام  تاسسيذكر ان االتحاد الدولي 

 دوليا  

 نقل مباشر  28/04/2013 

ان معالم ملعب دهوك الجميل الذي يعد واحدا  من افضل المالعب في المنطقة و الذي 

  بارضيته الرائعة ومدرجاته االنيقة 2335عام  تاسس

 11/04/2013 

 

 

 فرقنا الشبابية تستعد للمشاركة في بطولة غوتيا بالسويد

من شهر أيلول من  في الثالث عشر  تأسستيذكر أن الجمعية العراقية السويدية الرياضية 

 في السويد من خالل عدد من الرياضيين المقيمين 1553العام 

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 العراق يشارك في فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي 26/05/2013 

وهو منظمة دولية مستقلة وغير ربحية  2332عام  تأسسيذكر ان المنتدى االقتصادي 

 يشارك فيه قادة االعمال والفكر والسياسة واالقتصاد
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 22/05/2013 

 

 رومانية مشتركة في السكك الحديد  -تأسيس شركة عراقية 

الرائدة في مجال السكك الحديد  الرومانية تعد من الشركات(استرا )يشار الى إن شركة  

 عاما( 215)قبل أكثر من  تأسستفي أوروبا والعالم وقد 

 53/05/2013 

 

 دعوات إلى تعديل قانون المصارف وتوسيع فروعها

 ...مصرف الشرق االوسط واحتل موقعا مهما تأسساالربعينيات فقد   اما في

مصارف اهلية في مقدمتها مصرف بغداد  فتأسستتم تأسيس شركات مصرفية 

 .والمصرف التجاري ومصرف الشرق االوسط

  الروتين  االقتصاد الحر لتجاوز  خبير يحض على نشر ثقافة  11/04/2013 

 ...1559في آب  تأسست منظمة غير حكومية / 1515  تجمع العراق /يذكر ان 

 حاليا ضروري لإلعمار خيار  تشكيل مجلس : البصري 06/04/2013 

 .المشاريع العمرانية مسؤولة عن تصميم وتنفيذ  المجلس كمؤسسة مستقلة  هذا  تأسس

 61/06/2013 

 

 بالمئة من العائدات النفطية لألستثمار 14البصري يقترح تخصيص 

 ...هذا المجلس كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشاريع العمرانية تأسس

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 األقلمة والتدويل.. األزمة السورية 06/05/2013 

 وتدربت قياداته على أيدي المخابرات االميركية تأسسعلى اعتبار أن تنظيم القاعدة 

 للجيش حرمته الوطنية 02/05/2013 

 ...الجيش العراقي بمهام الدفاع عن الوطن تأسس

 للجيش حرمته الوطنية 30/04/2013 

 ... الجيش العراقي بمهام الدفاع عن الوطن تأسس 

 ...للدفاع عن الوطن، تقع على مواطنيه مسألة احترامه تأسسان الجيش العراقي الذي 

 العفو من أجل الحقيقة  27/04/2013 

 وكانت مهمتها الكشف عن الجرائم واالنتهاكات( الحقيقة والمصالحة)لجنة  تأسستبعدها 

 !كوريا من زاوية واحدة  25/04/2013 

بالمقاومة بقيادة  2323وبعد عقود من االحتالل الياباني لها شرعت بشكل منظم العام 

 في العام نفسه تأسسالحزب الشيوعي الكوري الذي 

  معايير متقلبة.. العربيةالجامعة  18/04/2013 

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=45653
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=45653
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 ...بدعم بريطاني لتجميع الحكومات العربية في منظمة تأسستفالجامعة 

 التشافيزية إن حكت 15/04/2013 

على أسلوب شعبوي ولغة غوغائية وسلوك سلطوي في غياب النخب  تأسسهذا التحالف 

 السياسية

 نيسان في الذاكرة المنصفة 9 09/04/2013 

 في الزمن السابق تأسستلوٌن وأضطراٌب في الوالء للوطن الواحد 

 13/02/2013 

 

 مرتكزات التطور في التعليم العالي

 تأسسإذ لدينا في العراق منظومة جامعية عريقة في المدى المنظور واألعمق، منها ما 

 قريبا، ومنها ما مضت على تأسيسها وبنائها سنوات طويلة

 0-0بدايات التأسيس واتجاهات الخلل البنيوي .. العراقيالجيش  09/01/2013 

جيوش الدول الحالية، وما قبلها جيوش العصور السابقة، وفقا للمفاهيم العسكرية  تأسست

 .المنظمة على ثالثة اعمدة رئيسة هي االنسان، مقاتل وداعم في القتال

في الحروب واألزمات وامتلك القادة واآلمرون والموجهون، باعا طويال، جاءت نتائجهه 

 .على الحقيقة تتأسسعلى االغلب سلبية، النها لم 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 الداخلية تحبط عمليتي غسيل أموال نفذهما وافدون  12/05/2013 

االلمانية بعد  الوافدين كونه يجيد اللغة  عامل صيانة وتعرف على  زج احد العناصر بصفة 

 احدى الجامعات االلمانية من  تخرجه

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

  فالكاو وفالديز في موناكو للتفاوض 13/05/2013 

من مدرسة برشلونة الذي يرتبط معه بعقٍد حتى ( عاما   62)فالديز  تخّرجمن جهته، 

 .1522يونيو /حزيران

 التكتيك وترقية الحس الخططي أبرز برامج تدريب الفئات العمرية 53/05/2013 
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من  يتخرجوتلك الخصلة التي بدأت ترسخها األكاديميات العالمية، بحيث إن الالعب الذي 

 تحت أي مدرب في مركز تدريبي

 إدارة الجوية تفاتح عبد الصاحب لتدريب فريقها الكروي  52/02/2013 

( A،B) من أكاديمية ايسلوف للعلوم كرة القدم في السويد وحائز على شهادتي  متخرجو

 من االتحادين السويدي واألوروبي

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 الدور المطلوب لجهاز االدعاء العام  19/05/2013 

أن الُمعين في جهاز االدعاء العام كان يتقاضى راتبا ومخصصات ضئيلة مقارنة بأقرانه 

 من المعهد القضائي يتخرجونالمعينين في العمل القضائي رغم إن الطرفين 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo تفانى 

N.  Fecha  

 ((عيد القيامة))مسيحيو العراق يحتفلون بـ  52/04/2013 

 في سبيل خيره ورفعتهتفانيهم وبرهنوا إخالصهم لوطنهم و

 

 

رياضة-الصباح-1  

        Verbo تفانى 

N.  Fecha  

 تخطيط سيئ  25/05/2013 

يجد المدرب ضالته في الالعبين الذين يمتلكون مهارات ممتازة ولياقة بدنية عالية وروحا 

وعقلية كروية وإحساسا تكتيكيا حادا وتتجلى صورها بوضوح في مباريات  متفانية

 .دوري النخبة أو الممتاز

 هدف البحرين حافز دفعني للذود بإصرار عن شباكنا: نور صبري 17/03/2013 

ومات من اجل هذه المدرسة وجل العبي منتخبنا يردون اليوم الدين لمدرسة عمو بابا 
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 .من اجلها تفانىومؤسسها وبانيها ومن 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 قانون لتعويض ذوي ضحايا جرائم اإلبادة الجماعية 13/05/2013 

على الحكومة الحالية باعتبارها وريثة للنظام الدكتاتوري  يتوجبانهم يعتقدون ايضا  بانه 

 ان تعتذر الى ذوي الضحايا وتقوم بتعويضهم

 اجراءات عاجلة لحصر أضرار األمطار الغزيرة  05/05/013 

اشار الى تأثير االمطار على السنابل الناضجة لمحصولي الحنطة والشعير حيث تصاب 

 .على المزارعين الوقاية منها قبل االصابة بها يتوجبباالمراض الفطرية التي 

 شاركنا من أجل العراق: ناخبون 22/04/2013 

علينا التغيير الصحيح الذي من شأنه ان يصب في  توجبونحن غير راضين عنها، لذا 

 صالح الجميع بتضافر جهود الناخبين والفائزين في مجالس المحافظات

 معوقات تواجه تنفيذ مشاريعها االستثماريةالتخطيط تكشف عن  14/04/2013 

من وزارة المالية ايجاد حل لمشكلة فرق سعر الصرف المعتمدة من  يتوجبمنوها بأنه 

 .قبل الموازنة العامة للدولة مع سعر صرف عملة الدفع للشركات االجنبية المنفذة 

 اثر االزمة السياسيةمشروع بناء مبنى جديد للبرلمان العراقي يبقى معلقا  21/01/2013 

)...( مخاوفهم االساسية هي انه قد ال يكون هناك نواب يجلسون في البرلمان اذا ما بنيناه 

 علينا اعطائهم بعض الوقت النهم مشغولون كثيرا في قضايا اخرى يتوجبلذا 

 الجيش دراسة لتشغيل المنافذ المغلقة لتصريف مياه األمطار إلى قناة : أمانة بغداد 14/01/2013 

عليه ايضا التعاون مع االمانة لمعالجة  يتوجبولفت الى ان مجلس محافظة بغداد كان 

 المشاكل

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 إلثبات التزامها بالدبلوماسية{ خطوات}واشنطن تطالب بيونغ يانغ بـ  15/05/2013 

 يتوجباتخاذ خطوات محددة تثبت فهمهم اللتزماتهم في هذا الشأن باالضافة إلى أنه 
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 عليهم االيفاء بالتزاماتهم للمجتمع الدولي

 لمتابعة المصالحة تشكل لجنة ثالثية  الفصائل الفلسطينية  22/01/2013 

كانون  65اقصاه  ان تبدأ عملها في موعد   يتوجبالمصالحة المختلفة  واشار الى ان لجان 

  .الجاري الثاني 

 اوباما ينجح بزيادة الضريبة والكونغرس يتفادى الهاوية المالية 02/01/2013 

، مقابل زيادة سقف الديون 1526القيام به في الربع االول من العام  يتوجبوهو ما 

 .الحكومية

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 التزامات النادي والالعب المحترف 22/05/2013 

على الالعبين في كرة القدم ان يقوموا بجهود مضاعفة من أجل انجاح  يتوجبفأنه 

 انديتهم ولو على حساب صحتهم اوتعرضهم لالصابة

في نهائي أندية غرب آسيا بالسلة دهوك يتأهل بدال عن الكرخ بعد فوز مثير على  19/05/2013 

 التطبيقية 

نقاط على العلوم  3على دهوك قبل مباراته االخيرة ان يفوز بفارق اكثر من  توجب

 التطبيقية االردني ليضمن تاهله

 منتخبنا لسباحة المعاقين يواصل معسكره التدريبي في تركيا 27/04/2013 

وان المنتخب توقف عن التدريب خالل االيام الثالثة الماضية بسبب السفر والمراجعات 

حضور جميع اعضاء الوفد لغرض  توجبالخاصة في السفارة الكرواتية في تركيا والتي 

 .منحهم التأشيرة

 عواجيز القارة السمراء 08/04/2013 

يثة على عملية االحتراف مما هذه القضايا وغيرها تفتقدها االندية العراقية كونها حد

عليها ان تعمل منذ االن جاهدة على وضع ضوابط واليات تحقق من خاللها  يتوجب

 ماتصبو اليه باختيارات الالعبين

 منتخب كرة القدم الشاطئية يودع المنافسة االسيوية 26/01/2013 

ل بطاقتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة في تاهيتي أيلول  أو 

على المنتخبين الخاسرين االنتظار إلى مباراة تحديد المركز  سيتوجب، فيما 1526

 الثالث
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 كلنا مع الفيحاء 21/01/2013 

علينا ان  يتوجبلقد طالب الجميع بان تكون الفرصة الحقيقية من محافظة البصرة والذي 

 شعار  نطلق من االن

عليهما العمل  يتوجبان هذه القضايا وغيرها تقع على عاتق المحافظة ومجلسها واللذاين 

 بروح الفريق الواحد الكمال جميع المشاريع الخدمية والصحية والسياحية

 هدف البحرين حافز دفعني للذود بإصرار عن شباكنا: نور صبري 17/01/2013 

انه سيتم في المؤتمر الفني تحديد الوان العبي المنتخبات االربعة وايضا حراس المرمى 

 تطبيقها لسالمة المباراتين يتوجبفضال عن تاكيد الجوانب التي 

 

 

اقتصادية -الصباح-1  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 تنويع االستثمار  23/04/2013 

 ان ال يكون اإلقراض مشروطا بضمانة الوحدة السكنية يتوجبحين 

 التخطيط ركن اساسي لتحقيق التنمية المستدامة 04/04/2013 

ان  يتوجبان التخطيط يمثل احد الضرورات الالزمة النجاح المشاريع االقتصادية، حيث 

 يراعى فيها وباستمرار تحقيق جميع مجاالت المشروع االقتصادي

وضع  يتوجبفانه : وقال حتى في مجال المعدات واآلالت التقنية المستعملة في المؤسسة

 الخطط من اجل ادخال التحديثات التقنية الالزمة لها

 استبعــاد تحقيــق التنميـــة وسط غيـــاب اإلدارة المعـــاصرة 02/04/2013 

عليها ان تعمل على االستفادة بما امكنها من  يتوجبلذلك فان االدارات المعاصرة 

 النظريات االدارية الحديثة وتسخيرها لخدمة المشروع االقتصادي

االستفادة منها  يتوجبتامين اقصى ما يمكن من درجات للنجاح في العمل االداري الذي 

 في تيسير العملية االنتاجية

 قتصاديين العراقيينبيروت تحتضن المؤتمر السنوي لشبكة اال 26/03/2013 

وذلك من خالل الوصول الى فهم مشترك للمؤتمرين للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها 

أن تسعى لتحقيقها السياسة  يتوجبالتي   االقتصاد العراقي ولصياغة األهدف الستراتيجية

 االقتصادية
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رأي -الصباح-1  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 جدلية العقل .. حيوية المثقف  25/05/2013 

 يتوجبمن كل هذا البد من التأكيد على وجود شعارات لكل مرحلة معنية باالنجاز، وما 

 انجازه على صعيد المستقبل

من هذا يتطلب األمر النظر في الوسائل باستمرار على وفق النظر إلى متغيرات الواقع 

 . فحص األسس التي أدت وظيفتها على أساس جديد يتوجبالموضوعي الذي 

 مــن يضمــن نزاهة االنتخابات ؟ 15/04/2013 

ان االنتخابات ماهي اال وسيلة لمعرفة رغبة الناخبين الحقيقية واين تميل خياراتهم، ولهذا 

 حماية مبادئ الحرية  حمايتها قانونيا من خالل يتوجب

 الشماليةتوعدات كوريا  01/04/2013 

عليها أن تحقق كل ذلك بدون اللجوء إلى إصالحات تؤدي إلى إرخاء  يتوجبوسوف 

 سيطرتها على المواطنين الكوريين العاديين

 من يطفىء أسئلة الثورة؟ 31/03/2013 

علينا فيها أْن نختاَر ُمرغمين  يتوجبُ لماذا نجدُ أنفسنا اليوم محشورين في زاويٍة خانقٍة 

 بين موِت الثورةِ أو موتنا؟

  التكيف مع التغير المناخي وتحييد آثاره السلبية 20/01/2013 

على اي برنامج طموح للتنمية في اي من القطاعات االقتصادية،  يتوجبومن هنا 

 وباالخص تلك الحساسة للتغيرات المناخية ومنها القطاع الزراعي

  اللعب في فضاء السياسة 17/01/2013 

عليها التمتع بالعقالنية والواقعية واال سنجد ان تلك المساحة  يتوجبولكن هذه الحركة 

 الممنوحة قد شغلت بعشوائية تامة

 

 

عربي و دولي -الصباح-1  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 بامطار غزيرة ورياح عاتيةعاصفة قوية تضرب الشرق االوسط مصحوبة  19/01/2013 

، "في بيروت( قاعة معارض)ظهور سفينة نوح قرب الفوروم "ومن هذه النكات 

حوتا وانا  دهست"، و"اصدقائي االعزاء ادعوكم الى بيتش بارتي في مدخل البناية"و
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 ".اقود على االوتوستراد

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

 نجاح الحوارات الثنائية سيقود الى عقد المؤتمر الوطني : الخزاعي 23/05/2013 

 اكثر وهو في داخل العراق القوي يربح سوف لنوان اي شخص يفكر باالقليم 

ولكن عندما يشعر المواطن بان حقوقه مكفولة كاملة وال يضيع منها شيء وال يستطيع 

 باالقليم يفكرفسوف لن احد ان يتجاوز عليها 

الى اقاليم وسيتم تعزيز الثقة بمفهوم  وسوف ال يحتاجمؤكدا ان العراق سيبقى بلدا موحدا 

 .المواطنة وعلى ضوئها يتم التعامل مع الشركاء واالخوة في هذا البلد

 منع النواب وأعضاء مجالس المحافظات من التقديم للدراسات العليا 26/02/2013 

ألعضاء مجلس النواب  سوف لن تسمحالضوابط الجديدة التي اعلنتها الوزارة ”

وأعضاء مجالس المحافظات ووكالء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين بالتقديم 

 “إليها

 نجاح الحوارات الثنائية سيقود الى عقد المؤتمر الوطني : الخزاعي 29/02/2013 

 ...اكثر وهو في داخل العراق القوي سوف لن يربحوان اي شخص يفكر باالقليم 

ولكن عندما يشعر المواطن بان حقوقه مكفولة كاملة وال يضيع منها شيء وال يستطيع 

 باالقليم فسوف لن يفكراحد ان يتجاوز عليها 

 مليون ناخب يحق لهم التصويت يوم االقتراع العام 16: المفوضية 23/02/2013 

هنالك تصويت عام في محافظات االنبار ونينوى  ن يكونسوف ل”مشيرا  الى انه 

 “وكركوك واقليم كردستان العراق سوى للمهجرين

 بالمئة نسبة المشاركـة في االقتراع الخاص 70 22/02/2013 

واليوجد اسمه في  سوف لن ينتخباسم الناخب الموجود في سجل التصويت الخاص فهو 

 سجل التصويت العام

 تفجيرات الجمعة تهدف إلى إثارة الطائفية: سياسيون 65/06/2013 

 ". اية ردة فعل من قبل شيعة العراق تجاه اخوانهم من اهل السنة سوف لن تحصلو

سنيا وما يقع عند أهل السنة من اغتيال وخطف تقف وراءه نفس الجهة سوف لن يرحم و

 التي تفجر الحسينيات

 رفيع إلى ألمانيا إلعادة مزججات بوابة عشتار مطلع شباط المقبل مغادرة وفد 26/02/2013 
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على اقامتها داخل العراق بل هناك  سوف ال تقتصروبين الشمري ان نشاطات المعارض 

قطعة اثارية اصلية  13معرض سيقام في اسبانيا بالتعاون مع المتحف العراقي لعرض 

 من مختلف العصور

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo الفعل+ ال سوف  -سوف لن  

N.  Fecha  

 استعداداً للمشاركة في بطولة العرب مصارعونا يواصلون تحضيراتهم في عمان  28/05/2013 

 .صدور مصارعينا في قطر سوف لن تبارحان المراكز االولى 

 احذروا الثقة الزائدة  26/02/2013 

ومتى ما فهمنا لعبة االعالم وجردنا خصمنا من هذه الخاصية فاننا على يقين بان االسود 

 الى بغداد اال وكأس الخليج في احضانها سوف لن تعود

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo الفعل+ سوف ال  -سوف لن  

N.  Fecha  

 هل انتفت الحاجة للمولدات؟ 58/05/2013 

للقضاء على ازمة  سوف لن يكفيكما توقعنا في العمود السابق من ان العام الحالي 

 كما تتوقع لها الوزارة  كليا  الكهرباء

 الصكوك االسالمية بديل أمثل لتمويل مشاريع البنى التحتية  51/05/2013 

حيث تستقطب هذه الصكوك رؤوس اموال محلية واجنبية، وفي هذه الحالة فان الحكومة 

 مدينة ألحد الن المشاريع اصبحت قيد االستثمار سوف ال تكون

 سوف ال يواجهوتوقع المنذري في حال صدور قانون الصكوك االسالمية فانه 

 الصعوبات التي تواجهها حاليا بعض الدول

 أسعار النفط العالمية  15/02/2013 

ولفت الى ان المصادر البديلة للطاقة التي بدأت تستخدمها وتبحث عنها بعض البلدان 

 عن الوقود والنفط الخام سوف التغنيهاالمتقدمة 
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رأي -الصباح-1  

        Verbo الفعل+ سوف ال  -سوف لن  

N.  Fecha  

 خلود النص.. موت المؤلف  21/05/2013 

وبالتأكيد أن الموضوعات، والمضامين التي يتصد ى لها كتا ب المسرح، او تشكل  لهم 

 بعيدا  عن حدود هذه الدائرة تذهب سوف لنهاجسا  على مر  العصور، 

 الحرب النفســـية والذهول المجتمعي  25/05/2013 

 يحسم وسوف لنوفي حال تاخر الحسم في ساحته ستتضاعف مستويات الذهول، 

 بالسهولة التي يعتقدها البعض

 األقلمة والتدويل.. األزمة السورية 53/05/2013 

القادم من األيام سيكشف اللعبة التي حشرت وسط انتباهات الدول األوروبية التي تعي أن 

 بمأمن عن نشاطات هذه التنظيمات سوف لن يجعلهاتغول التنظيمات المتطرفة 

  رحلة اسمها العراق 25/05/2013 

لكنها من الجانب النفسي خدٌش للحياء الوطني العراقي، مردها سلوك بعض العراقيين 

 تتوقف عند حدود الخدش سوف لنالخطأ، والبناء الفكري الخطأ، محصلتها 

 القوى السياسية ومجتمع الناخبين 11/02/2013 

واالنتخاب من  المدى البعيد، بأن االقتراع  سلميا على " تهديدا"العراق  يعطي الناس في 

قبوال  سوف ال تلقى ايديولوجية في اتجاه آخر،  المدنية وأية حملة دعائية او  مظاهر الدولة 

  .بتأييد واسع او تحظى 

 إنضاج الديمقراطية 65/06/2013 

سوف اي قطيعة االنتخابات كحل امثل يجنب الناخب من الندم على خياره للكيان الذي 

 لمطالبه الكثيرة المضمنة في شعاراته واجندته التعريفية لن يستجيب

يغدو من الضروري ازاء ذلك ان تعمل الجماهير على تطوير الوعي االنتخابي وسد 

سوى  يكون سوف لنالطرق على محاوالت العودة للديكتاتورية ألن خيار العزوف 

 دعوة واضحة لتلك العودة المشؤومة

 سرقة إرادة العراقيين  59/02/2013 

الدكتاتور عن دك الحشود بطائراته او رشنا بالمحروقات كما  سوف ال يتوانىبالطبع 

 حدث ابان االنتفاضة الشعبانية التي راح ضحيتها ابرياء
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عربي و دولي -الصباح-1  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

 مقاتلي المعارضة بشكل اكبر من دمشقاالسد يلقي كلمة نادرة مع اقتراب  06/01/2013 

امام اسابيع من قصف  صمدواوقاموا بشن هجوم في محافظة حمص بوسط سوريا و

 .قوات االسد التي حاولت طردهم من االحياء الخارجية لدمشق

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

 رغم فوز لاير مدريد عليهدورتموند الى نهائي دوري ابطال اوروبا  01/05/2013 

بروسيا دورتموند االلماني في وجه هجوم عاصف من لاير مدريد بطل اوروبا تسع  صمد

 مرات ليحجز بطاقة الصعود الى المباراة النهائية

 يونايتد يعزز فرصته في التتويج بلقب دوري انجلترا 31/03/2013 

 ."تماما امامنا صمدكانت معركة في الشوط الثاني والبد من االشادة بسندرالند النه "

 ميسي يدون اسمه في التاريخ : جائزة الكرة الذهبية 08/01/2013 

مباراة، واالن كسره الالعب االفضل في  35هدفا في  95رقمي الربعين عاما،  صمد"

 "انا سعيد الجله. العالم

 

 

رأي -الصباح-1  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

 جنيف لبنانية 22/05/2013 

 سعودي الحقا –بإرادة سورية، وتوافق سوري  صمدألن الطائف الذي 

 ضوء على مفهــوم الثقـــافة الثـــالثة 20/05/2013 

أمام بديهة العيش المشترك للجماعات ضمن محيط معرفي وبيئة  تصمد وهي أسباب ال

 واحدة

 إلى الصيف الملتهب" الربيع الساخن "من  09/05/2013 

 األسد في دمشق صمدومن جهة أخرى، إذا 
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 عربية أم اسرائيلية؟.. مبادرة السالم القطرية 06/05/2013 

 فتصمداخفاق الحاضر عن تحقق الحلم ال يعني رمي المستقبل في اتون الكابوس ، 

 وتتعافى تدريجيا حتى تبرأ من اثر الهزة

  شظايا الهرمجدون.. سوريا 30/03/2013 

لسنتين أمام كم  الضغوط الهائلة التي مورست عليه إقليميا   صمدوإذا كان نظام األسد قد 

 ودوليا  

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo فشل 

N.  Fecha  

  إطالق التعويضات للمتضررين من السيول 12/05/2013 

جميع المخططات  افشلتزيارة رؤساء العشائر الى المحافظة وتضامنهم مع ابنائها 

 .الرامية الى بث التفرقة والطائفية

خيـار إسقـاط الحكومـة غير قـابل للتطبيـق وعلى المتظاهرين التركيز على : سياسيون 06/05/2013 

  المطالب المشروعة

اصال في سحب الثقة من اي مسؤول او وزير  فشلرأت القائمة العراقية ان البرلمان 

 خالل دورته التشريعية الحالية

 ثقافة الحوار أثبتت فاعليتها في تسوية الخالفات بين الكتل السياسية: نواب 04/05/02013 

 “فاشلشعار ”عدم قناعتها بمبدأ التوافق السياسي، الذي وصفته بانه”والمحت النائب الى

 طنا من األدوية المهربة  11ضبط  28/04/2013 

 الفاشلةالحمالت التي ينظمها المكتب لضبط االدوية 

 اختالف نيابي بشأن مبررات مقاطعة جلسات البرلمان 25/04/2013 

 في تمرير عدد من القوانين  فشلواعتبر ان البرلمان 

 والطائفيةاالنتخابات دليل على رفض العراقيين العنف : صحف عالمية 22/04/2013 

في العثور على اسمائهم  فشلوايلقى باللوم على ناخبين استحوذ عليهم الغضب بعد أن 

 .ضمن قوائم الناخبين

 ترجيحات بانفراج قريب لألزمة بين اإلقليم والمركز 17/04/2013 

 فاشلةالية “وتبين نصيف عدم قناعتها بالتوافقات السياسية بين جميع القوى، معتبرة انها 

االزمات السيما ان التوافق امر غير كاف للحفاظ على العملية السياسية او حل  وصنعت

 .”االزمات التي يتعرض لها البلد
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 مجلس نينوى يحمل النجيفي مسؤولية فشل خطة تنمية المحافظة 04/04/2013 

 بالمئة من المشاريع المصادق عليها 55في ادارة اكثر من  فشلاي ان الجهاز التنفيذي 

 الـكـشـف عـن مـبـادرة لتـفـعـيـل عـمـل الـبـرلـمـان 12/02/2013 

اما االتجاه الثالث فيتمثل بمحاولة بعض السياسيين ركوب موجة التظاهرات وهم الساسة 

 في اداء مهامهم البرلمانية فشلواالذين خسروا و

 تلبية بعض المطالب بحاجة إلى تعديالت من قبل مجلس النواب 59/02/2013 

في العراق وسنتصدى  وسيفشلفي سوريا  فشلمن يخطط لهذا االمر يعلم جيدا انه »ان 

 لكل محاوالت اثارة الفتنة وتهديد استقرار البلد

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo فشل 

N.  Fecha  

 ((تاج الوطن))ال عودة لنظام مبارك والقضاء : مرسي 65/05/2013 

 «النظام الحاكم في إدارة شؤون البالد وتحقيق أي من وعوده االنتخابية فشلبعدما »

 السويد تشهد أسوأ أعمال شغب منذ سنوات 23/05/2013 

في الحد من معدل البطالة بين الشبان والفقر وكانت مجتمعات  فشلتفإن الحكومات 

 .المهاجرين االكثر تضررا من هذا

( سفينسكا داجبالدت)اليسار المعارض في صحيفة وقالت اتا مارجريت ليف من حزب 

 ."في إعطاء الكثيرين في الضواحي أمال في المستقبل فشلنا"

 مطلع حزيران(( الشورى والتأسيسية))تحدد مصير (( الدستورية: ))مصر 26/05/2013 

 ...الفاشلةأن الحملة تعبر عن الغضب الشعبي من سياسات النظام الحاكم 

 البحري تواجدها في المثلث  إيران تؤكد أهمية  30/04/2013 

كانت طهران  للتكنولوجيا المتقدمة التي  نموذج " 655اس "  وقال أميري إن صواريخ 

 .المتحدة بسبب عراقيل الواليات  فشلت من روسيا، لكن الصفقة  تنوي شراءها 

 يجتاحون شمال كردفان(( متمردون: ))السودان 28/04/2013 

 بعد ثالثة ايام على انطالقها  فشلتوكانت المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية 

 رئاسـة الحكومـة المصرية قنديل بـاق في  23/04/2013 

 ...تطهير القضاء في  فشلالمسلمين بأنه  اتهمه قادة جماعة اإلخوان  بينما 

 وروبا بالغازروسيا تقول إن مصر طلبت مساعدتها في إمداد أ 21/04/2013 

مرسي في الحصول على قرض  فشلوجاءت تصريحات وزير الطاقة الروسي بعد أن 
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 .وإمدادات حبوب من روسيا

 أمريكا سمحت بالتعذيب بعد هجمات سبتمبر  17/04/2013 

وزاد االنتقاد الالذع لألساليب التي اتبعت في ظل إدارة الرئيس بوش الجمهورية التركيز 

خليفته الديمقراطي في  فشلفي معسكر جوانتانامو الذي فتحه بوش و على محنة المعتقلين

 .إغالقه

 مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدأ تحرياته في تفجيري بوسطن 17/04/2013 

تايمز »بالسيارة المفخخة على حديقة  فاشلأما حركة طالبان باكستان الضالعة في اعتداء 

 .فقد نفت امس الثالثاء أي مسؤولية عن االنفجارين 1525بنيويورك في العام « سكوار

 انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد في مصر دون اتفاق 16/04/2013 

مليار  2.9مصر وصندوق النقد الدولي في االتفاق على شروط قرض قيمته  فشلت

 ...دوالر

 لقلق الخليج للزالزل وال حاجة  مقاوم « بوشهر»  مفاعل : إيران 16/04/2013 

التعامل مع  الدبلوماسية في  فشلتإذا  هو احد الخيارات المطروحة  بأن العمل العسكري 

 ...اإليراني البرنامج النووي 

 محاكمة مبارك تعود لنقطة الصفر: مصر 22/04/013 

ألنه نتيجة مباشرة ( امس)وفرحان على النظام الحاكم اإلخواني بعد مشهد اليوم

 ".والفاشلةلممارساته االستبدادية 

 فرنسا تدعو لعقد اجتماع لمجلس االمن واستمرار قصف معاقل المتمردين في مالي 22/04/013 

قتل في الصومال ضابط في المخابرات الفرنسية كانت تحتجزه حركة الشباب اإلسالمية 

 .للقوات الخاصة الفرنسية لتحريره فاشلةالمتحالفة مع القاعدة وذلك خالل عملية 

 «بجبهة حربية إلكترونية»إسرائيل تعترف  08/04/2013 

 ."في تعطيل أغلب المواقع الحيوية فشلواالقراصنة "

 الباب اليزال مفتوحا للحوار مع إيران: كيري 08/04/2013 

القوى العالمية وإيران مجددا، في إنهاء الجمود في النزاع المستمر منذ عشر  وفشلت"

 سنوات

 تصاعد األزمة الدبلوماسية بين القاهرة وأبو ظبي 03/04/2013 

 الفاشل”ووصف الدبلوماسي المصري، تعامل الخارجية المصرية مع دول الخليج بـ 

 ...“والمتخبط

 مقتل وإصابة العشرات بهجوم على محكمة بأفغانستان 04/04/2013 

آخرين، في هجوم شنه مسلحون امس  35شخصا على األقل، واصيب نحو  22قتل 

 لتحرير سجناء تابعين لحركة طالبان فاشلةاالربعاء على مجمع حكومي في محاولة 
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 بالتوصل التفاق مشترك يفشالنكوسوفو وصربيا  04/04/2013 

 في التوصل إلى اتفاق لتحسين العالقات بينهما فشلتاإن صربيا وكوسوفو 

 طالب األزهر يعتصمون إثر تسمم ووفاة المئات من زمالئهم 06/04/2013 

بأكملها بسبب تقصير كل أفرادها في  الفاشلةيجب أال تمر دون محاسبة لتلك الحكومة "

 "حماية أرواح طالب مصر

 أحزاب معارضة تدين اشتباكات الجمعة: مصر 12/03/2013 

والسياسيين  الفاشلةالسلطة "ففي الوقت الذي حمل فيه حزب مصر القوية المعارض 

 "الذين ال ينظرون إال إلى مصالحهم الضيقة

والعاجزة أمام حالة اقتتال أهلي والتي ال تستحق  الفاشلةأسيلت تتحمل مسؤوليتها السلطة 

 "البقاء والسياسيون الذين ال ينظرون إال إلى مصالحهم الضيقة التي قد تحرق مصر

 النتائج االولية لالنتخابات االردنية تظهر فوز اغلبية موالية للدولة 25/01/2013 

رهاناتهم و سنصل الى االنسداد مرة اخرى وبشكل  ستفشلان المجلس سيأتي بجديد "

 ".سريع هذه المرة

 تحشــــد ضــــد األخـــــوان الجـمـعـــــــة المـقـبــــــــلـة« اإلنــــــقاذ»: مــصـــر 13/01/2013 

، وهو ما لم يحدث في الفاشلةالدولة "واعتبر البيان أن ما سبق يدفع البالد إلى هوة 

 ".خها الطويلمصر عبر تاري

 المعارضة تطلب نصف مقاعد الحكومة: البحرين 15/01/2013 

من قبل " الخيار األمني المصحوب بالمناورة السياسية"ورأى سلمان أن ما وصفه بـ"

 "وغير قابل للنجاح فاشل"السلطات البحرينية 

 المتمردين في ماليفرنسا تدعو لعقد اجتماع لمجلس االمن واستمرار قصف معاقل  12/01/2013 

قتل في الصومال ضابط في المخابرات الفرنسية كانت تحتجزه حركة الشباب اإلسالمية 

 .للقوات الخاصة الفرنسية لتحريره فاشلةالمتحالفة مع القاعدة وذلك خالل عملية 

 قطر تقترح مجددا ارسال قوات عربية إلى سوريا 13/01/2013 

الجهود الدبلوماسية الحالية التي يقودها مبعوث السالم الدولي االخضر  فشلتاذا 

 .االبراهيمي
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 العمل مع أندية العاصمة تحكمه العالقات: المدرب عادل خضير 27/05/2013 
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في نصف الطريق فانك تاخذ كل استحقاقاتك المادية النك  فشلتالمهم ان تعمل واذا ما 

 .من المقربين

 فشل إداري يربك تحضيرات المنتخب الوطني 25/05/013 

 ...االتحاد العراقي لكرة القدم بتامين لقاء تجريبي لمنتخبنا الوطنيفشل 

 اليوم في ويمبلي نهائي ألماني لدوري أبطال أوروبا 25/05/2013 

بلعب دور الظهير في  فشل، بعد ما 1522عاد العب هامبورغ السابق الى المانيا العام 

 .مانشستر سيتي االنكليزي بدال من موقعه المفضل في قلب الدفاع

 هاينكس يوافق على تدريب لاير مدريد 23/05/2013 

التعاقد معه فسيتولى هاينكس هذا المنصب خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو  فشللكن إذا 

 .الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي

 يونايتد يضيف سوانزي في آخر مباراة لفيرغسون  12/05/2013 

في الحصول على تذكرة في الشوارع لتحية المدرب  فشلواوسيصطف المشجعون الذين 

 االسكتلندي

 تشيلسي وبنفيكا يبحثان عن لقب أوروبي جديد  02/05/2013 

 (عاما 66)الرهان المفاجيء على بابلو ايمار  فشلبعدما 

 دورتموند الى نهائي دوري ابطال اوروبا رغم فوز لاير مدريد عليه 01/05/2013 

 .في احراز الهدف الثالث الذي كان سيؤهله للمباراة النهائية فشلان لاير 

 قصة نجاح عمرها أكثر من قرن .. مانشستر يونايتد 24/04/2013 

جرب فرانك أوفاريل وتومي دوتشيري وديف سيكستون ورون اتكينسون حظهم لكنهم 

 .في إعادة يونايتد لقمة الدوري فشلوا

 غوارديوال يرغب بضم الالعب بيل الموسم المقبل 23/04/2013 

الفريق في حجز مكان له  فشلي إذا أن بيل قد ال يرغب في االستمرار مع النادي اللندن

 .في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل

   0414  خروج مأساوي لمنتخبنا الكروي من تصفيات مونديال  15/04/2013 

الى منافسات الجولة الثانية  العداءة دانة حسين وزميلها حيدر ناصر من التأهل  فشلتو

 …ضمن مسابقات العاب القوى

نتيجة ايجابية  منتخب التجذيف المؤلف من حيدر نوزاد وحمزة حسين من تحقيق  فشلو  

 ضمن فعاليات نفس الدورة في بكين

 ع على لقب الدوري اإلنجليزيمانشستر يونايتد يسعى لغلق باب الصرا 13/04/2013 

الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني ألرسنال في إنهاء الموسم بأحد المراكز  يفشلولم 

 .موسما قاد فيها الفريق 23األربعة األولى بأي موسم على مدار 
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 بعد الفشل األوروبي يوفنتوس يبحث عن الثأر من التسيو والسعي نحو لقب الكالشيو 13/04/2013 

في تهيئة استاد اس اريناس الجديد ليليق بمباريات دوري الدرجة األولى  فشلبعدما 

 .اإليطالي

 خماسيتان لبرشلونة ولاير مدريد على مايوركا وليفانتي  07/04/2013 

، ثم سيرخيو راموس (15)اتبعها خوسيه ماريا كايخون بتسديدة اخرى فلم يفلح بدوره 

 (.11)بدورها  ففشل

 ماتويدي ينقذ باريس سان جرمان من الخسارة امام برشلونة: دوري ابطال اوروبا  03/04/2013 

في متابعتها فتدخل سيريغو وأنقذ الموقف  فشلومرر اينييستا كرة بينية داخل المنطقة 

(3). 

 فـي عبـور زاخــو تفشـلالصقـور  30/03/2013 

 في إيقاف مباراتنا مع الصين برغم انعدام رؤية الخطوط فشلالحكم  24/03/2013 

 رفضت تمديد عقدي مع الوكرة : يونس محمود  26/01/2013 

بسبب المبلغ الكبير الذي طالبت  فشلتواضاف ان صفقة انتقالي الى نادي السد القطري 

 به ادارة الوكرة التي عرضت علي بنفس الوقت

 والميناء والطلبة أضعف الدفاعات.. خط هجوم الشرطة والنجف أفضل  25/01/2013 

الفريقان في هز شباك بعضهما برغم الهجمات الكثيرة التي حصل عليها مهاجمو  فشل

 .الفريقين

 فشل صفقة انتقال يونس الى السد القطري 23/01/2013 

 صفقة انتقال مهاجم منتخبنا والوكرة السفاح يونس محمود الى السد لتمثيله  فشلت

 بسبب رفض مدرب الوكرة االستغناء عن خدمات محمود  فشلتان الصفقة 

 وزامبيا لتحقيق المفاجأة.. نيجيريا تسعى إلعادة أمجاد الماضي 21/01/2013 

 .«...في المحافظة على اللقب هذا يعني ان هناك منتخبا افضل منا فشلنااذا »ويضيف 

في  فشلهاوال ترجح التوقعات كفة نيجيريا في الذهاب الى آخر البطولة خصوصا بعد 

 التأهل الى نهائيات النسخة السابقة قبل عام

  باألرقام 01خليجي  15/01/2013 

لمواطنه  مدرب المنتخب القطري البرازيلي اتوري تسلَّم المهمة منذ عام ونصف خلف ا 

 (12)في الوصول للمربع الذهبي في خليجي  فشلالزاروني، و

 فوزان مستحقان لقطبي مدينة مانشستر: الدوري االنكليزي 14/01/2013 

 ...ارسنال في االستفادة من تعادل توتنهام وايفرتون في مباراتيهما فشلوبهذه الهزيمة، 

 ريكارد باق مع السعودية 13/01/2013 

لم يقدم ريكارد المطلوب منه رغم االمكانيات المتوفرة للمنتخب السعودي، فهناك خلل "
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 ".ولكن قد يكون غير موفق يفشلفني يجب ان يتم عالجه، فريكارد لم 

 00لجنة أمناء السر تناقش اليوم ملف خليجي  10/01/2013 

وكانت محاوالت اتحاد القدم السعودي في فسخ عقد ريكارد، بعد اإلخفاق في الوصول 

ا الرتفاع قيمة الشرط  فشلتفي البرازيل، قد  1522إلى نهائيات كأس العالم  نظر 

 .الجزائي

 ملعب خليفة يفشل في استيعاب الجماهير 08/01/2013 

في استيعاب « آالف مشجع 3تتسع لـ »مدرجات ملعب خليفة بمدينة عيسى  فشلت

 ...األعداد الكبيرة للجمهور السعودي

 برشلونة يحلق بعيدا ولاير يستعيد توازنه رغم النقص العددي: الدوري االسباني 07/01/2013 

في تسديدها بالشكل  فشلوصلت عبرها الكرة الى االرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

 المناسب

 في تجاوز عمان و اإلمارات تفوز على قطر تفشلــ البحرين  01خليجي  06/01/2013 

في بلوغ الدور النهائي من تصفيات  فشلتوسيطرت اإلمارات وهي على عكس قطر 

 1522آسيا المؤهلة لكأس العالم 

 الصدارة على حالها بفوز قطبي مانشستر : الدوري االنكليزي 02/01/2013 

وكان الفريق اللندني يامل في تحقيق فوزه الخامس على التوالي والعاشر هذا الموسم بيد 

 في ذلك واكتفى بنقطة واحدة انفرد بها مؤقتا فشلانه 

 وست بروميتش البيون في االرتقاء الى المركز الرابع  فشلو
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 انتفت الحاجة للمولدات؟هل  59/05/2013 

وهذه التجربة التي يفترض تطبيقها في ثالث مناطق موزعة بواقع منطقتين في الكرخ 

 .في منطقتين، فخسر سكانها متعة الكهرباء للفترة المذكورة فشلت  واخرى في الرصافة

 المشروع ويتسبب بخسائر كبيرة سيفشلأي تجاهل للتحديات : مصرفي 29/04/2013 

 يفشلوحين تكون االرض مهيئة النجاح المشروع ألن اي تجاهل لهذه التحديات قد 

 .المشروع ويؤجله ألجل قد ال نتمنى ان نصل اليه

 األموال بتشديد مكافحة غسل  ألمانيا وفرنسا تطالبان  27/04/2013 

بية ضد األورو قضائية أمام المحكمة  اعتزامها إقامة دعوى  المفوضية األوروبية  أعلنت 
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أن الدولتين   األوروبي االلتزام بشروط االتحاد  في  فشلهماوإيطاليا بسبب  كل من اليونان 

 ...2333األوروبي العام  المعايير التي أقرها االتحاد  في تطبيق  فشلتا

 فشلت دولة  13األوروبي وعددها  دولة من دول االتحاد  26  وأشارت المفوضية إلى أن 

 .التوقيتات المحددة في تطبيق المعايير في 

 شركتا نفط روسية وأميركية تدرسان العمل في العراق 25/04/2013 

مجلس النواب بدورتيه  فشللكن لغاية اآلن ال يوجد في البالد قانون ينظم شؤونه بعد أن 

 ...السابقة والحالية في تمرير قانون النفط والغاز

 دنى مستوىالذهب قرب أ 06/04/2013 

دوالر لألوقية يوم الخميس  2563.32الذهب أدنى سعر له في عشرة أشهر عند  وسجل 

 االستفادة من إجراءات تحفيز نقدي لم يسبق لها مثيل في اليابان في  فشلإذ 

 بالمئة من البترودوالر 1البصرة تسعى للحصول على  25/03/2013 

بالعراق بسبب العمل السياسي الحزبي الذي غلب  فشلتحكومة الشراكة " وأضاف إن

 "على المصلحة الوطنية في تقديم الخدمات للمواطنين

 الفاشلمؤكدا ان وزارة الموارد المائية متورطة في هذا المشروع 

 بالمئة من البترودوالر 1البصرة تسعى للحصول على  23/03/2013 

بالعراق بسبب العمل السياسي الحزبي الذي غلب  فشلتحكومة الشراكة " وأضاف إن

 "على المصلحة الوطنية في تقديم الخدمات للمواطنين

 تقرير شفافية الموازنة الدولي يضع العراق في مراتب متأخرة: البصري 22/01/2013 

في تحقيق المعايير  تفشلبلدا تخضع للتقييم،  32دولة من  32ويكشف التقرير عن إن 

 األساسية للشفافية والمساءلة المتعلقتين بالميزانيات الوطنية
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 سوريا وفرص السالم 13/05/2013 

 جهود الجامعة العربية في إيجاد حل مناسب ومقبول للقضية السورية فشلتبعد أن 

 والدستوراألقاليم  13/05/2013 

مشروع سحب الثقة الذي قادته  فشلوهذه حقيقة اكتشفها الجميع في الفترة السابقة حينما 

 .بعض القوى السياسية 

 خطورة عودة البعث 11/05/2013 
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وحتى يومنا الحاضر في الوصول إلى أهدافه المشبوهة  1556ما بعد  فشل  حزب البعث

 ومنها إفشال عملية التغيير السياسية

 معامــــــــل إنتــــــــــاج الــــــــــعنف 15/05/2013 

في ذلك فال يتوقع احد أن تتوقف مثل هكذا أعمال كونها ستخدش مشاعر  فشلنااذا ما 

 الناس

 مسارات حرية اإلعالم 23/05/2013 

االعالم  يفشلالحكومة وبالتالي  االعالم المستقل الى اللجوء لدعم  فيضطر العاملون في 

 الحر في القيام بدورة الصحيح 

 سالح الثورة المضادة.. اإلعالم الشمولي 29/05/2013 

وهذا ما يريده بقايا النظام السياسي الشمولي و هذا ما يخطط له اصحاب االعالم الشمولي 

 تجربة الدولة الديمقراطية تفشللكي 

 السفاحون مروا من هنا 23/05/2013 

تلك  تفشلالف مواطن عراقي وقتها قبل ان  55وصلوا الى الحكم على اشالء اكثر من 

 البعثية/ التجربة الطارئة والمخيفة بانفضاض الشراكة العارفية

 والقتلة( الشقاوات)من  الفاشلينكان النظام البعثي برموزه االجرامية السيئة التي ضمت 

 لماذا األراضي العراقية ؟ 15/05/013 

انسحاب الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني لداخل األراضي العراقي يجعل من 

المفاوضات بين هذا الحزب والحكومة  فشلتالعراق في خطر مستمر خاصة إذا ما 

 التركية

 عراقي( ديغول) البحث عن  26/05/2013 

بأدائهم لالستمرار بالتمثيل على خشبة  الفاشلينوبالمقابل ارتضى العديد من المرشحين 

 السياسة

 اللعب بنار الفتنة 21/05/2013 

 المحاوالت السابقة ألنهم أدركوا بأن نار الفتنة ستحرق الجميع افشلواكما 

 من الشاشة إلى الواقع.. انتخابات مجالس المحافظات 11/05/2013 

 ...فشال  ذريعا   سيفشلوكل حزب لن يعمل بهذا البرنامج 

 دور اإلثارة اإلعالمية في خلق جيل جديد من اإلرهابيين 09/05/2013 

في  فشلهمااستخدما وسائل تفجير ذات تكنولوجيا بسيطة وأسلحة صغيرة جعلهما 

 .التعايش مع مشكلة الهوية يتحوالن إلى مشتبه بهما في عمل إرهابي

 سوريا ليست كالعراق 09/05/2013 

يمكن أن توف ر مالذا  آمنا  جديدا  لإلرهابيين فتصبح خطرا  على جيران  الفاشلةفسوريا 
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 كلهم حلفاء ألميركا

 أزمات وملفات مفتوحة.. السياسة العراقية 07/05/2013 

صناعة روح جديدة للمواطن العراقي وفي الدفاع   الخطاب الطائفي المقيت فيفشل و

 .عن مستقبله

 ةتفتيت الثور 06/05/2013 

وخلق مناخ عام وصحي يتمكن من حماية الجميع ويستوعب آفاقهم المختلفة، وهذا ما 

 فيه الدكتور مرسي وأمثاله من الحكام فشل

 وضوح النوايا 06/05/2013 

بل البد من اسباب يمكن افتعالها تكون بمثابة سببية للحدث والمطالب القادمة، فكلما 

 محاولة تكررت المحاوالت من مكان آخر فشلت

 تجربة إدارة المحافظات  27/04/2013 

للحصول على مناقصات   وغير كفوئين فاشلينوإفساح المجال لمقاولين ومستثمرين 

 .مشاريع ضخمة وكبرى

باعتبار أن مجالس  فاشلةحتى بدأ المواطن يفقد الثقة بهذه التجربة اإلدارية ويعتبرها 

 المحافظات االستشارية تشكل عصب الحياة اإلدارية الرسمية

أن أعضاء مجالس المحافظات الجدد سيكونون على المحك وتحت مجهر االختبار فإن 

 جديدة ستتكرر فاشلةأخفقوا فمعنى ذلك أن تجربة 

 خطر التقسيم 27/04/2013 

تلك المشاريع  افشلمع التظاهرات قد ان وعي الشعب العراقي وطريقة تعامل الحكومة 

 ...الخبيثة

 العفو من أجل الحقيقة  27/04/2013 

ويعتبر الكثير من المهتمين والمحللين والمتابعين للشأن االفريقي بأن تجربة جنوب 

 ولكنها لم تكن ناجحة تفشلافريقيا لم 

 رهان الحاضر وقاعدة المستقبل.. االنتخابات 11/04/2013 

وعلى الرغم مما شاب التجربة الديمقراطية، على أيام العهد الملكي، من ضعف وانتقائية، 

 للنظام الصدامي الفاشلةإال أنها أكثر تمثيال  للديمقراطية من المحاوالت 

 التيه بين المضيف والمكتب 13/04/2013 

 الفاشلينالتسلل من خالل الثغرات القانونية للنظام االنتخابي ويبرز ذلك في تجرؤ بعض 

 من أعضاء مجالس المحافظات في الدورات السابقة

 نهاية حقبة الظالم 13/04/2013 

القوى العراقية من  فشلتسقوط الصنم في ساحة الفردوس على يد قوى خارجية بعد ان 
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 تحقيق ذلك

 ضد االنتخابات.. االنتخابات  مع 13/04/2013 

فبعض العراقيين ماهرون بعض الشيء في االمور التي تتعلق بمصالحهم الشخصية، 

 أيما فشل حينما يتعلق األمر بمصلحتنا العامة يفشلونولكنهم 

 هل ربحنا الحرب في العراق؟ 10/04/2013 

عليه  صريح ال غبار  في تحقيق نصر أي فشلها  –األميركية في ذلك  القوات  فشلإال أن 

 .والتساؤل الممارسات تحت طائلة الشك  يضع مجمل تلك  –

 في الفضاء الثقافي األميركي« حرب العراق» 09/04/2013 

 (.في تقديم اي شيء جوهري او جديد  فشلبعض منتقديه يرى أنه ) ، "تحليل فلسفي 

فيدل   لكوبا وسمح بتسميم الفاشلةفبعد ايزنهاور رعى كينيدي عملية مستنقع الخنازير 

  كاسترو

 العراق والعالم أفضل من دون صدام : كتاب غربيون 09/04/2013 

 فشلواالمشكلة، ليست في أن المدافعين عن حرب العراق قد "ويختتم ديلي مقاله بالقول

 في تعلم الدروس

ساؤل ، برغم هذا عندما سعت إلى تحرير العراق، في التفشلتولكن الواليات المتحدة 

 عن الكيفية التي اكتسب بها ذلك الطاغية قوته في المقام األول

 تحديات التغيير العراقي  09/04/013 

جديدة ضد   واتسع هذا الصراع في تشكيله الدولي فبرزت روسيا والصين كقطبية

 الكثير من القرارات الدولية ضد سوريا افشلالسياسة االميركية والذي 

 وقوانين التغييرالقوة  08/04/2013 

وهو امر كان له تأثيره الالحق في كل التطورات السياسية وما رافقها من عنف وفساد 

 في ادارة الدولة فشلو

 تطبيقات ثورية معينة اليعني فشل الفكرة  فشلال يجب ربطها بعقيدة معينة وان 

تعيد للنقاش دور  الفاشلةان تجارب الشعوب مع ثوراتها المجهضة او المسروقة او 

 التنظيم والحزب السياسي في االعداد السياسي والنفسي والتنظيمي

 ليبيا وأعاصير الربيع العربي 03/04/2013 

 الفاشلةوالسيما فرنسا، للوصول الى نتيجة معروفة، وهي وضع ليبيا في أطار الدولة 

 غير القادرة على ادارة شؤونها

 سورياخلفية غائبة ألحداث  03/04/2013 

 في االمتحان فشلتومفهوم العلمانية كل ذلك وضع على المحك، فكانت ان 

 مشروع النهضة العربي؟ فشللماذا  02/04/2013 
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 دروس حربي العراق وأفغانستان 23/03/2013 

.. ألن كال من العراق وأفغانستان يمثالن بشكل من األشكال ردود فعل لحرب فييتنام 

  .اليضمن النجاح الفاشلةولكنهما أيضا  تذكيران بأن قلب السياسة 

 األزمة والخيارات المطروحة  26/01/2013 

ألننا ومن اجل ان يكون الحوار الوطني ناجحا البد ان تتوفر اإلرادة الصادقة لدى الجميع 

 ...في التعامل مع األزمات الحالية فسنجد انفسنا امام خيارات اخرى فشلنالو 

 عودة إلى تمجيد الدكتاتوريات 23/01/2013 

وبالتالي من المفيد على الناخب الكفوء ان يدرس نتائج هذا التقييم و يأخذ بها لكي ال 

  . في ارضاء المتطلبات الحيوية للمواطنين فشلوايختار مرة  ثانية القادة الذين 

 صناعة أدوات التأزيم 23/01/2013 

حسب قولك والتسلك الطرق ( الفاشلة)اما انك التحل البرلمان والتنسحب من الحكومة 

الدستورية في استجواب رئيس الوزراء تخوفا من ردة فعل مضادة تطيح بجميع من 

 ركب الموجة السياسية 

 عودة إلى تمجيد الدكتاتوريات 23/01/2013 

بالتنمية  الفاشلولذلك يجب ان يكون الخيار دائما  هو استبدال هذا الحكم الديمقراطي 

  بحكم ديمقراطي آخر يؤمن باألنتخابات و المشاركة في السياسة و حرية الفكر و االبداع

 الفاشلةسوريا وبوادر الدولة  21/01/2013 

رة في األنحاء الشمالية من سوريا   الفوضى العارمة المتصاعدة التي تعم  المناطق المحر 

السورية يؤمنون بأن البلد سينتهي به المآل إلى ما يطلق   جعلت بعض أطراف المعارضة

 "الفاشلةالدولة "عليه 

 ".ما لم تجِر تعديالت عليه( الفاشلةالدولة )والنتيجة المرجحة للوضع الحالي هي 

 المحاصصة التي ال يلغيها أحد 21/01/2013 

 …تعاقبت على حكم العراق فاشلةحكومات وانظمة شمولية فاسدة و

رغم انه قد اريد به ان يكون بديال عن انظمة الحكم الفردي منذ  فاشالكان المشروع 

 ومدمرة سبقتها في المنطقة فاشلةخطيرة وتكرارا لتجارب  البداية

 من الديكتاتورية إلى الخيبةتونس  17/01/2013 

هو أن حكومة االئتالف الثالثي الذي تقوده حركة النهضة اإلسالمية التي فازت في 

في تحقيق  فشلتلم يكن أداؤها في مستوى تطلعاتهم و 1522تشرين األول  16انتخابات 

 الحد األدنى من مطالبهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 نظرية جديدة ومصطلح جديد " .. الجرح األخالقي" 17/01/2013 

في تحسين أوضاع الجنود إلى الحد الذي يمكنهم من الحياة  يفشلففي حاالت كثيرة كان 
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 كمدنيين

 الورقة الطائفية 15/01/2013 

البعث المقبور في إيجاد اي تأييد شعبي له أصبح يحاول اللعب بالورقة  فشلوبعد ان 

 الطائفية كآخر ورقة

هذا الحزب  فشلفالجميع بات يدرك بان دور البعث المقبور قد انتهى في العراق بعد ان 

فبعد عقود  ،الفاشي في توفير ابسط مقومات الحياة الحرة والكريمة ألبناء الشعب العراقي

البعث الصدامي من النجاح في بناء دولة مدنية  فشلطويلة من التحكم بمصير الشعب 

 حديثة

 سؤال النهضة العراقي 14/01/2013 

المشروع، فهذا السؤال ال يزال حيا على  فشللم يمت سؤال النهضة والتقدم، وان 

 الصعيد المحلي

 وخطر الفخاخ" اإلخوانية"تصدير الثورة  10/01/013 

، 2329تورطهم في دعم النقيب على الوزير في انقالبه على اإلمام أحمد حاكم اليمن عام 

 .لالنقالب على االنظمة في كل من مصر واالردن وسوريا  الفاشلةومحاوالتهم 

 أسئلة الثورة 07/01/2013 

والظهور ثانيا امام مجتمعاتهم وناخبيهم بكونهم مجرد احزاب سياسية لها برامج تنجح 

 ...وتاليا تحاكم بكونها احزابا وليست مجموعات ناطقة باسم الدين تفشلو

 

 

عربي ودولي -الصباح-1  

        Verbo متآمر 

N.  Fecha  

 ال احد يتطاول على مقام الرئاسة: وليد المعلم  15/01/2013 

على  المتآمر -ليس كل دول الخليج -موقفا يطابق الموقف االميركي والموقف الخليجي 

 ...".سوريا

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

 المياه الجوفية  منسوبمشاريع تبطين األنهر خفضت : كربالء 28/04/2013 
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المياه الجوفية التي كانت تهدد المراقد المقدسة في المدينة  منسوباسهمت بتخفيض 

 .متر 1,5بمستوى 

المياه الجوفية ضمن مبزل  منسوبان الفائدة االكبر ألعمال التبطين تمثلت بتقليل 

 الرزازة الذي كان يهدد المراقد المقدسة

 بالمئة نسبة مساهمة الزراعة في دعم الناتج اإلجمالي للبلد 8 16/04/2013 

والذي عده احد اهم االهداف التي دأبت الحكومة على اتباعها وسط التراجع المستمر 

 مياه نهري دجلة والفرات بمنسوب

 المـوارد تستبعـد حدوث فيضـان يهـدد العاصمـة  31/03/2013 

 …متر 1,5المياه كان قد ارتفع خالل المدة الماضية الى نحو  منسوبان 

الى اربعة امتار، لكنه قال  المنسوبمشيرا الى انه في حال ذوبان مياه االمطار فسيرتفع 

ولفت الى انه في حال . ان االرتفاع لن يؤدي الى فيضان او حتى خطر يهدد العاصمة

 نهر دجلة بشكل كبير منسوبحدوث امر طارئ وارتفع 

 الموارد تبدد المخاوف من احتمال انهيار سد الموصل 27/03/2013 

خزنية في  دجلة، مؤكدة وجود فراغات  نهر  منسوبيسببه من زيادة  ذوبان الثلوج وما 

  . اربعة مليارات متر مكعب السد تصل الى 

  الموارد تبدي أسفها لعدم موافقة حكومة كردستان على إنشاء سد بخمة 13/01/2013 

باالضافة الى دراستي االثر البيئي والجدوى االقتصادية للمشروع الذي سيقام على نهر 

 …مترا 235 بمنسوبكيلومتر، و 255الزاب الكبير شمال غرب مدينة اربيل بمسافة 

 625متر وبحجم خزن يبلغ مليارين و 255الى فيضاني له  منسوبفيما يصل أعلى 

 .متر 255خزن للسد يبلغ  بمنسوبمليون متر مكعب و

 

 

عربي و دولي -الصباح-1  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

 عاصفة قوية تضرب الشرق االوسط مصحوبة بامطار غزيرة ورياح عاتية 09/01/2013 

صورا ومقاطع فيديو لعدد من الشوارع الرئيسية التي غمرتها مياه االمطار وارتفع 

 الى ما يزيد عن نصف متر منسوبها
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محليات -الصباح-1  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 وجـه آخـر لمنـافع االنتخـابات  17/04/2013 

 من الفقر والتعب المنهكةمعتبرا ان فترة الدعاية االنتخابية ساعدت هذه الشريحة 

 

 

عربي و دولي -الصباح-1  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 كنوز صنعاء المعمارية تتآكل وال من يسأل  28/04/2013 

باالزمات السياسية واالمنية ال تبدو قادرة على تحقيق ذلك،  المنهكةان السلطات اليمنية 

 .كما يقول المسؤولون عن المحافظة على صنعاء انفسهم

 

 

رياضة -الصباح-1  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 تشيلسي وبنفيكا يبحثان عن لقب أوروبي جديد  02/05/2013 

أن هذا يكفي فانه يبدو في طريقه للتأهل للنهائي ومنح مدربه  المنهكةوما لم تقرر اطرافه 

 .المؤقت رفائيل بنيتز فرصة الرحيل بشكل مجيد

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 المنهكيجب ان يدخل العراق الى مثل هكذا منظمات لما في ذلك من صالح القتصاده  27/05/2013 

 .جراء السياسات الخاطئة
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رأي -الصباح-1  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 ماذا لو أن األسد ديمقراطي؟ 08/05/2013 

المشهد السوري بعد عدة شهور او بعد عام او عامين من الثورة اي انه تحلى ببعد نظر 

 و المباحة للعدوان االسرائيلي المنهكةورأى سورية المقسمة و 

 عربية أم اسرائيلية؟.. مبادرة السالم القطرية 06/05/2013 

في حين ان اسرائيل تمتلك اآلن كل ما كانت تحلم به من اوراق تفرض رؤيتها مع 

 المنهكمحيطها العربي 

 

 

محليات -الصباح-1  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 البصرة تنبذ األفكار الطائفية 13/05/2013 

إلى إيصال رسالة للداخل والخارج مفادها بأن العراقيين يرفضون  يهدفالمؤتمر 

 الطائفية والتطرف

 المباشرة بالمرحلة األخيرة من مشروع مبزل الفرات الشرقي  13/05/2013 

كيلومترا ويمر في خمس محافظات هي بابل وذي قار  132ان المشروع البالغ طوله 

الى تجميع مياه مبازل شبكات االستصالح  يهدفوالديوانية والمثنى والنجف االشرف، 

 ...ضمن ستة مشاريع اروائية ضخمة

الى تقليل نسبة  يهدفوالمدرج ضمن مشاريع المبادرة الزراعية الستراتيجية الذي 

 الملوحة في مياه نهر الفرات لالستفادة منه في االستخدامات البشرية

 لمئة من مناسيب دجلة بسبب سد أليسوبا 38الزراعة النيابية تحذر من تراجع  13/05/2013 

إلدخال مساحة تتجاوز  يهدفيذكر أن تركيا مستمرة ببناء مشروع الغاب اإلروائي الذي 

 تسعة ماليين دونم إلى الرقعة الزراعية

 غدا افتتاح مدينة ألعاب في زيونة 16/05/2013 

 تهدفمشروع استثمار مدينة العاب القناة في زيونة بجانب الرصافة للعاصمة بغداد التي 

 الى زيادة المرافق الترفيهية ومدن االلعاب والمساحات الخضراء

 تسيير أول رحلة عبر شط العرب بين العراق وإيران 16/05/2013 

بين الكاظمية المقدسة  اولى للمشروع الذي يمتد  الثماني تعد بمثابة مرحلة  المحطات 

 شوارع بغداد تخفيف الزخم المروري في  الى  يهدفوالجادرية، الذي  
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 البصرة مدينة للتعايش السلمي ولن يهزمها اإلرهاب 11/05/2013 

 الى تشويه صورة البصرة األمنة تهدفان العمليات االرهابية بأهدافها االجرامية 

  الحشرات في مناطق النجف تنفيذ حملة لمكافحة  23/05/2013 

المنزلي  كذبابة الرمل والذباب  لمكافحة الحشرات،  تهدف عملية التضبيب المسائي  ان 

 االمراض السيطرة على نواقل  والبعوض، بغية 

  وزارات الستثمار مياه المجاري في سقي المزروعات 6لجنة من  23/05/2013 

الى تنسيق المواقف واتخاذ القرارات الالزمة في عمل  تهدفواضاف ان اللجنة المشكلة 

 المسؤولة عن الصرف الصحي ووحدات المعالجة المحطات 

 88دار سكن وفق القرار  11018معتقال ورفع الحجز عن  1614االفراج عن  22/05/2013 

الى تمزيق وحدة العراق وتقسيمه  تهدفمتهمة تلك االصوات بحملها اجندة خارجية 

 ه المسمياتتحت هذ

 الوطني يسعى لجمع الفرقاء 21/05/2013 

الى تحقيق المقتربات وإحياء المبادرة التي طرحها  يهدفوتفعيل الية عقد مؤتمر وطني 

 .التحالف

 إطالق التعويضات للمتضررين من السيول 21/05/2013 

المركز )اما االمين العام المساعد لجمعية الهالل االحمر العراقي، دمحم الخزاعي فكشف لـ

لمساعدة العوائل بعد  تهدفعن اعتماد الجمعية خطة ( الخبري لشبكة االعالم العراقي

 انتهاء ازمة السيول واالمطار

 العراق يضيف حلقة نقاشية عن دور المرأة في تحوالت المنطقة 22/05/2013 

الستراتيجية الى تقوية حماية المرأة العربية ضد مختلف انواع العنف في اوقات  وتهدف

 …الحرب والسلم

 المثنى تنفذ عددا من الطرق والممرات الخارجية والفرعية 53/05/2013 

لخدمة المناطق التي يعاني المواطنون فيها من صعوبة التنقل  يهدفمبينة أن المشروع 

 السيما في فصل الشتاء

  الماضيين  عائلة جديدة برواتب شبكة الحماية خالل الشهرين  077شمول  59/05/2013 

 يهدفبالبرنامج الذي  والمحافظات منذ المباشرة  جولة في بغداد  115بـ الفتا الى القيام 

 لشتى الفئات المحتاجة تقديم المساعدة االنسانية  الى 

 تنشر تعديل قانون الرعاية االجتماعية(( الصباح)) 59/05/2013 

دور الدولة الى رعاية األطفال والصغار واألحداث والبالغين الذين يعانون من  تهدف

 مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما

 آليات جديدة تسرع تعويض ضحايا اإلرهاب 59/05/2013 
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 الرعب بين االهالي الى اثارة  تهدفالمحاوالت  مشيرا الى ان هذه 

 اجراءات عاجلة لحصر أضرار األمطار الغزيرة  55/05/2013 

الى تالفي تعرض هذه الكميات الى التلف جراء االمطار  يهدفمشيرا الى ان االجراء 

    .التي هطلت مؤخرا

 نرفض تشكيل الميليشيات: شيوخ صالح الدين 51/05/2013 

تكون محافظتنا تابعة للمحافظات التي حدثت   لقد عبرنا في هذا المؤتمر عن رفضنا ان

 الى زعزعة االمن في المحافظة تهدفبها فجوات او انتهاكات او تسلل لعناصر مسلحة 

 للزهوراختتام فعاليات مهرجان بغداد الدولي الخامس  51/05/2013 

من هذه  المشاركين واالفادة القصوى  تشجيعية لزيادة عدد  المهرجان وهي خطوة 

 والمحبة الى نشر السالم  تهدف المهرجانات التي 

 مواطنا بانفجار خمس سيارات مفخخة 80استشهاد وإصابة  65/02/2013 

 الى شق الصف الوطني واثارة النعرات الطائفية وتمزيق النسيج االجتماعي للبالد تهدف

 مليار دينار  03مشاريع بيئية جديدة بكلفة  6األمانة تنفذ  19/02/2013 

لتحسين الواقع البيئي في  تهدفتعمل امانة بغداد على تنفيذ ستة مشاريع عمالقة 

 .مليار دينار ضمن خطة تنمية االقاليم 16  العاصمة بكلفة تزيد على

 زيادة بنسبة التحاق الطلبة بالمدارس المتوسطة واإلعدادية  19/02/2013 

الى زيادة التحاق اعداد  تهدفوكشف عن ان خطة الوزارة لالعوام الدراسية المقبلة 

 بالمئة في كال المراحل الدراسية 33لى الطلبة والتالميذ لتصل ا

 مليارات دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية  6استرداد  13/02/2013 

الى معالجة الظواهر السلبية الواردة في  تهدفالفتا الى ان المكتب اعتمد خطة محكمة 

 .الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 بفعاليات معرض بغداد الدولي للكتابحضور عربي واسع  13/02/2013 

الى حل وتذليل كافة  يهدف 2335واضاف ان اتحاد الناشرين الذي تاسس العام 

 الصعوبات في تناقل الكتاب العربي وصناعته وتوطيد العالقة بين الناشرين

 بغداد تبعث رسائل محبة وسالم عن طريق ماليين الزهور 13/02/2013 

الى اشاعة ثقافة الزهور  يهدفان هذا المهرجان الذي يقام للمرة الخامسة على التوالي 

 وزيادة المساحات الخضر المزروعة

 اختالف نيابي بشأن مبررات مقاطعة جلسات البرلمان 15/02/2013 

 إلى الضغط لتمرير قوانين معطلة تهدفوآخرون أكدوا أنها .. البعض انتقدها

 خمسية للنهوض بالقطاع الصناعي  خطة 16/02/2013 

 زيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي  إلى تهدف
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 ماليين ناخب شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات 7 11/02/2013 

هناك انضباط عالي المستوى من قبل القوات االمنية يعبرعن تهيئة مسبقة من خالل 

 الى المحافظة على أمن المواطن، وسير العملية االنتخابية هدفتالخطة االمنية التي 

 التعليم تشكل لجانا لتقييم أعمال الطلبة ضمن مسابقة اإلبداع 29/02/2013 

الى اكتشاف مواهب وابداعات الطلبة وتنمية وصقل  تهدفوبين جبار ان المسابقة 

 مواهبهم

 في االنتخاباتإجراءات جديدة لمنع التزوير والتالعب  23/02/2013 

الى الترتيب بطريقة اجرائية فنية وتهيئ لعمليات العد والفرز في  تهدفهذه العملية 

 الحادي عشر من نيسان اي بعد يوم من االقتراع العام

 بيئة المثنى تغلق عددا من األنشطة الصناعية المخالفة للشروط 23/04/2013 

 عالقة في المحافظةإلى التنسيق مع الجهات ذات ال تهدفان الزيارة 

 كلية طب واسط توفد طلبتها األوائل إلى تركيا 25/04/2013 

إلى بحث امكانية االستفادة من الكفاءات العلمية  يهدفونوه بأن اطالق الشعار المذكور 

 في جامعة واسط

 إشارات مشجعة لتحسين العالقات مع السعودية: الحكومة 22/04/2013 

الى توثيق التعاون بين الوزارة مع نظيراتها  تهدفواضاف ان المشاركة في االجتماعات 

 من الدول المشاركة باالجتماع في جميع المجاالت السيما االتصاالت

 ألف دونم ضمن الموسم الصيفي  084زراعة مليونين و 26/04/2013 

لزيادة المساحات المزروعة من سبعة  يهدفان الوزارة بدأت بتنفيذ برنامج واسع 

 محاصيل ستراتيجية على رأسها الحنطة والشلب

 السياحة تعتزم طرح بحيرة الرزازة لالستثمار 22/04/2013 

الى اشاعة الثقافة التراثية بين عموم العراقيين من اجل  تهدفالفتا الى ان اقامة المعرض 

 المحافظة على التراث المحلي

 قانون حظر البعث مقابل تعديالت المساءلة: ل سياسيةكت 22/04/2013 

 «الصباح»بحسب نسخة حصلت عليها « حظر حزب البعث»القانون الى  ويهدف

 األزمـة بيـن بغـداد وأربيـل تتجـه نحـو االنفـراج  22/04/2013 

وكان مؤمال ان يكون الوفد قد التقى امس رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري 

 .إلى حل األزمة العالقة بين بغداد واربيل تهدفلتسليمه رسالة 

 محافظات تستكمل االستعدادات إلجراء االنتخابات 22/04/2013 

 كشفت محافظة الديوانية عن وضع خطة امنية موسعة خاصة بانتخابات مجالس

 .الى حماية الناخب والمرشح ومراكز االقتراع تهدفالمحافظات، 
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 الجرد السكاني يشكل قاعدة معلومات استخبارية رصينة: الداخلية 25/04/2013 

موضحا ان تثبيت حقل لذكر اللقب الذي اثير حوله لغط كثير من بعض وسائل االعالم، 

 الى فك التشابه بين اسماء العراقيين المتكررة لغاية االسم الرباعي يهدف

 مفتش العمل يحمل دائرة الرعاية مسؤولية إيقاف إعانات الحماية االجتماعية 53/04/2013 

 يهدفموضحا ان هذا االجراء تسبب بتاخير الصرف وايقافها بشكل احترازي بيد انه 

 الى ضمان اموال وحقوق المستفيدين

 مليار دينار تخصيصات وزارة الزراعة االستثمارية هذا العام 136  56/04/2013 

المراعي الطبيعية  الى توفير  تهدفصحراوية  دينار النشاء واحات  فضال عن ملياري 

 الرحل والمتطلبات الرئيسة للبدو  

 إعداد خطة إسناد صحية لتنفيذها خالل االنتخابات 02/04/2013 

لتنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية لتقديم الخدمات  تهدفخطة الفتا الى ان ال

 .الصحية خالل اجراء االنتخابات واالستعداد لمواجهة اية حالة طارئة

 العراق ضمن أفضل عشر دول بفرص التنمية: المالكي 02/04/2013 

الى تقديم الدعم إلى الشركات المحلية للمشاركة في مشاريع  يهدفواضاف ان الملتقى 

 مليار دوالر 135إعادة اإلعمار في البالد التي تبلغ قيمتها 

 تفاؤل بعودة الكردستاني إلى الحكومة والبرلمان هذا األسبوع 30/03/2013 

 الى تنقية االجواء، واستعادة الثقة بين االطراف السياسية تهدفمبينا ان هذه التحركات 

 النفط توصي باستقطاب الباحثين الموهوبين  28/03/2013 

الى استعراض ما تم انجازه خالل العام الماضي امام قيادات الوزارة  يهدفان المؤتمر 

 والشركات النفطية

 االتصاالت تتبنى مشروع االتصال المرئي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة  26/03/2013 

ايضا الى تأمين التراسل بين وزارة الصحة وموقع األمانة العامة  يهدفالمشروع 

 WBBلمجلس الوزراء عن طريق المايكروويف الخاص بموقع الحكومة األلكترونية 

 بغداد األخيرة متورطا بتفجيرات  34اعتقال : الداخلية 25/03/2013 

الى محاسبة المسؤولين عن التقصير وزيادة اعداد العاملين في السيطرات  تهدفالجولة 

 وتقليل ساعات عملهم

 السويد تدرب منتسبي أمانة مجلس الوزراء  24/03/2013 

ابرمت االمانة العامة لمجلس الوزراء والوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية مذكرة 

 .لدعم وتطوير القدرات الفنية واالدارية للعاملين في االمانة تهدفتفاهم 

الى دعم قدرات منتسبي االمانة بما يمكنهم من اداء دورهم  يهدفتوقيع المذكرة "ان 

 بكفاءة وفاعلية لدعم اعمال مجلس الوزراء والحكومة
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 ندوة عن االقتراع الخاص باألجهزة األمنية في بابل  23/03/2013 

الى اطالع منتسبي  تهدف، (صوت ...مدينتي تنتخب ) الندوة التي اقيمت تحت شعار"ان 

 "الجيش واالجهزة االمنية على عملية االقتراع السري في انتخابات مجالس المحافظات

 إشادة نيابية بإجراءات الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين 26/01/2013 

 رأي العام، وانه دعاية اعالميةالى اثارة ال يهدفهذا االعالن بانه 

 المرور تتسلم مواقع المشروع الوطني لترقيم المركبات ومنح إجازات السوق 23/01/2013 

الى تقليل الجهد والوقت ويحد كثيرا  من عمليات الفساد االداري  يهدفان هذا االجراء 

 والمالي ويقدم الخدمة الالف المراجعين

السني والشيعي وأمانة بغداد تمتزج استعدادا إلحياء ذكرى المولد جهود الوقفين  23/01/2013 

 النبوي

الفتا الى ان الديوان يعتزم اقامة احتفالية مشتركة مع التيار الصدري في منطقة الكاظمية 

 . الى توحيد الصف بين ابناء الشعب العراقي تهدفاو المنصور خالل االسبوع المقبل 

  المعتقلين  الحكومة بشـأن  للتنسيق مع  لجنـة مشتركة  يشكل  اللقـاء الوطني 17/01/2013 

المسؤولين هي بعيدة عن  التقارير والتصريحات لبعض  وتقول الحكومة العراقية ان 

في عموم  سوداوية عن طبيعة الظروف  الحقائق ونقل صورة  الى تشويه  وتهدفالواقع  

 .البالد

 العراق يؤكد معاناته من آثار المشاريع المائية التي تنفذها الدول المتشاطئة  17/01/2013 

الى  تهدفاضافة الى صياغة واعداد مشروع االتفاقية العربية للمياه المشتركة التي 

 ".وضع اطار قانوني للسطحية والجوفية منها

 مزججات بوابة عشتارمطلع شباط المقبل مغادرة وفد رفيع إلى ألمانيا إلعادة  13/01/2013 

الى التعريف بتاريخ العراق وحضارته واشاعة الثقافة  تهدفمنوها بان هذه المعارض 

 االثارية من اجل الحفاظ على االثار التي تتعرض وتعرضت الى عمليات السلب والنهب

 إجراءات مشددة إلزالة ومنع جميع اللوحات اإلعالنية المروجة للتدخين 10/01/2013 

لسنة ( 23)قانون مكافحة التدخين رقم   1521واصدر مجلس الوزراء في حزيران 

 إلى حماية األشخاص من أخطار التدخين وتقليل نسبة المدخنين ويهدف 1521

 (ص)خطط أمنية استعدادا إلحياء ذكرى وفاة الرسول األعظم  10/01/2013 

تعامل بمرونة عالية مع الى تقديم الخدمات الصحية وال تهدفواشار الى ان الخطة 

 .الحاالت الطارئة

 مليار دينار لنصب منظومة مراقبة الكترونية  34مجلس بابل يخصص  09/01/2013 

 الى االصالح السياسي وتحسين الخدمات تهدفجماهير بابل تدعم اية مطالب 

 الهجرة توزع الدفعة األولى من الدور السكنية بين مستحقيها في زرباطية  09/01/2013 
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الى النهوض بواقع المنطقة صحيا وخدميا وتوفير المدارس  يهدفمنوها بأن هذا االجراء 

 فيها

 

 

عربي و دولي -الصباح-1  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 قرار يدين الحكومة السوريةروسيا تنتقد أميركا لدعمها مشروع  65/05/2013 

 «.الى تقويض هذا االقتراح تهدفاتخاذ خطوات هي في االساس »

 جوبا تنتقد تهديدات البشير 13/05/2013 

النفط لمصلحة دولتين إذا أغلقوه حرموا شعب السودان وجنوب السودان من مصدر "إن 

 ".إلى تعزيز اقتصادين يهدف

 استقالة الوزراء بيد األمير: الكويتيرئيس البرلمان  23/05/2013 

نزع فتيل التأزيم ويوفر قبوال "إلى  سيهدفوأوضحت الوطن أن هذا التعديل الحكومي "

نيابيا ويزيح بعض الوزراء غير المرضي عنهم من المقدمة في حقهم استجوابات أو 

 ."المهددين بالمساءلة السياسية

 لتداول األزمة السوريةطهران تضيف لقاًء دوليا  23/05/2013 

وشدد الفروف على ضرورة دعم المعارضة والنظام السوريين إلى مساعي موسكو 

 إلى إنهاء سفك الدماء في سوريا يهدفوواشنطن لعقد المؤتمر الذي 

وكيري يؤكد مشاركة األخيرة في مؤتمر .. بوتين يحذر من تفاقم الصراع في سوريا 25/05/2013 

 {السالم}

تكون روسيا على وشك ارسال نظام دفاع جوي متطور إلى دمشق األمر الذي قد يقوض 

 .إلى التوصل لحل سياسي تهدفالمبادرة الدبلوماسية الجديدة التي 

 إلثبات التزامها بالدبلوماسية{ خطوات}واشنطن تطالب بيونغ يانغ بـ  25/05/2013 

هام بيونغ يانغ الخيارات التي إلى اف تهدفان محادثاته في بكين وسيئول وطوكيو 

 .تواجهها في حالة مواصلة تهديداتها العسكرية والنووية

 السورية السياسي لألزمة  كاميرون يؤكد أهمية الحل  22/05/2013 

إيجاد حل للصراع  إلى  تهدفطارئة في لندن،  كاميرون يسعى إلى عقد قمة  أن 

 في سوريا المتصاعد 

 مطلع حزيران(( الشورى والتأسيسية))تحدد مصير (( الدستورية)): مصر 26/05/2013 

إبريل مشاركتهم بكل مجموعات الحركة داخل مصر  3من جهة اخرى أعلن شباب 
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لجمع توقيعات المواطنين إلجراء انتخابات  تهدفالتي " تمرد"وخارجها في حملة 

 رئاسية مبكرة

 أن تفجيرات الريحانيةأنقرة ودمشق تتبادالن االتهامات بش 26/05/2013 

ودعا اردوغان الذي تحدث امام اجتماع حاشد في اسطنبول، المواطنين االتراك الى ابداء 

 المستنقع السوري"الى جر تركيا الى  يهدفاليقظة وضبط النفس في وجه اي استفزاز 

 ((إعالن حرب))الغارات االسرائيلية : سوريا 53/05/2013 

الى زعزعة  يهدفأدانت الخارجية االيرانية القصف االسرائيلي مشيرة الى ان القصف 

 .أمن المنطقة وضرب االستقرار فيها

 فريق التحقيق في استخدام األسلحة الكيميائية يبدأ العمل خارج سوريا 13/02/2013 

إلى متابعة حل األزمة السورية،  تهدفوذكرت مصادر في الرئاسية المصرية أن الزيارة 

 وسط تكهنات بأن يتطرق الجانبان إلى مسألة العالقات الثنائية بين القاهرة وطهران

 عمال كوريون جنوبيون يغادرون مجمع كايسونغ الصناعي في كوريا الشمالية 19/02/2013 

الى االطاحة بنظام جمهورية كوريا الشعبية  تهدفاعترف بانه ارتكب جرائم "

 ".الديموقراطية وبالعداء تجاهها

 اليمن يكشف عن مخططات إرهابية تستهدف مواقع عسكرية  13/02/2013 

أن المسلحين عاودوا نشاطهم مجددا  في المدينة بعد أن شهدت محافظتا مأرب وأبين 

السيطرة مجددا  على عدد من  إلى محاولة تهدفتحركات مريبة لعناصر التنظيم قد 

 .المدن

 طرابلس تهز العاصمة  خروقات أمنية : ليبيا 51/02/2013 

لالقتحام من قبل مجموعة  تعرض مقر وزارته بطرابلس،  قال وزير العدل الليبي، إن 

الليبية  ذكرت وكالة األنباء الرسمية  ، بحسب ما "إرهاب العدالة"  إلى  يهدفمسلحة، كان  

  .امس االثنين

 المشتبه به في اعتداء بوسطن استعاد وعيه ويرد على اسئلة المحققين خطيا 11/02/2013 

فقط  يهدفواوضح السناتور ليندسي غراهام االحد لشبكة سي ان ان ان هذا التصنيف 

 الى الحصول على معلومات مفيدة في مكافحة االرهاب

 مكتب التحقيقات الفيدرالي يبدأ تحرياته في تفجيري بوسطن 23/02/2013 

إلحاق أكبر »من ورائها  يهدفوتتكون العبوتان من كويرات وقطع معدنية أخرى كان 

لألنباء رجل أمن مطلع على تفاصيل « رويترز»حسب ما أكد لوكالة « ضرر ممكن

 .التحقيق تحفظ على هويته

 حـرب الـقـوائـم السـوداء بـيـن مـوسـكـو وواشـنـطـن 25/02/2013 

على قانون آخر  1521كانون االول 19حتى وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين يوم 
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لفرض حظر على تبني المواطنين األميركيين لألطفال  يهدف" ديما ياكوفليف"ل اسم حم

 الروس

 مقتل وإصابة العشرات بهجوم على محكمة بأفغانستان 52/02/2013 

معتقال من طالبان، تم نقلهم إلى مقر  25لتحرير  يهدفوأكد مصدر أمني ان الهجوم كان 

 .المحكمة

 أردوغان متورطة بالدماء السوريةحكومة : األسد 52/02/2013 

ال شك أن موقف رجال الدين، ومنهم البوطي، كان أساسيا في إفشال هذا المخطط الذي "

 "إلى خلق فتنة طائفية، لذلك اغتالوا الدكتور البوطي يهدف

 دعوة إلضراب عام وتظاهرات في عموم البالد السبت المقبل : مصر 52/02/2013 

 ...لتحسين الخدمة للطالب في السكن الجامعي تهدفوأعلن عن بعض اإلجراءات التي 

 «تلكلخ»دمشق والمعارضة تتبادالن االتهامات بشأن مجزرة  52/02/2013 

الى  تهدفالسفير مجتبى أماني رئيس بعثة رعاية المصالح اإليرانية بالقاهرة، أن زيارته 

إجراء محادثات ثنائية مع المسؤولين المصريين حول تطورات ومستقبل العالقات بين 

 البلدين

 ((التنظيم السري))تأجيل محاكمة المتهمين بـ : اإلمارات 19/06/2013 

إنشاء وإدارة وتأسيس تنظيم "قد عقدت في الرابع من آذار الجاري، وينسب إلى المتهمين 

إلى مناهضة المبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، واالستيالء  يهدف

 .عليه

 دارفور من بعثة السالم في  اختطاف عناصر  13/06/2013 

الى تشجيع العودة  يهدف بفعلتهم إعاقة المؤتمر الذي  الى ان المتمردين أرادوا  مشيرا 

  .الطوعية للنازحين 

 والمعارضة مع األسد  بالتواصل الفوري  اإلبراهيمي  العرب يكلفون  13/06/2013 

االتفاق  الرأي حول تنفيذ ما تم  استطالع "البيان نفسه، الى  االتصاالت ، بحسب  وتهدف

  بتوجيه سؤالين إلى الطرفين  الختامي التفاق جنيف  عليه في البيان 

 والجامعة العربية تمنحها مقعد دمشق في القمةالخالفات تعصف بالمعارضة السورية  15/06/2013 

 إلى حرية شعبنا يهدفونوسنتابع الطريق مع إخواننا الذين 

 كوريا الشمالية تهدد الجنوب باجراءات انتقامية 13/02/2013 

الى وقف برنامجها  تهدفوأعلنت بيونغ يانغ هذا االسبوع مقاطعة كل أشكال الحوار التي 

 النووي وتعهدت بإجراء المزيد من التجارب الصاروخية والنووية

 كوريا الشمالية تهدد بحرب مع جارتها الجنوبية بسبب عقوبات األمم المتحدة 15/02/2013 

الى وقف برنامجها  تهدفوأعلنت بيونجيانج هذا االسبوع مقاطعة كل أشكال الحوار التي 
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 بإجراء المزيد من التجارب الصاروخية والنوويةالنووي وتعهدت 

 القادري يحث أنصاره على مواصلة االحتجاجات: باكستان 13/02/2013 

الى زعزعة الوضع غير المستقر أصال في  تهدفان االحتجاجات التي عمت العاصمة 

 البالد

 إيران تعرب عن تفاؤلها بالمحادثات مع الوكالة الذرية 13/02/2013 

إلى التوصل إلى اللمسات النهائية لنهج يقوم على أسس في  نهدفنحن "وقال للصحفيين 

مضيفا أنه يتمنى السماح بزيارة موقع بارشين " ما يتعلق بالبعد العسكري المحتمل

 .العسكري

 إيطاليا توقف العمل مؤقتا بقنصليتها في بنغازي 13/02/2013 

زعزعة "الى  يهدف" عمل ارهابي دنيء"ها وصفها وزير الخارجية، جوليو تيرسي، بأن

 "استقرار مؤسسات ليبيا الجديدة

 اردوغان يطلب من اولوند توضيح اجتماعه بناشطات من حزب العمال 16/02/2013 

وألقى قتل الثالث في وسط باريس يوم الخميس بظالله على مبادرة جديدة أطلقتها حكومة 

إلى انهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ  تهدفاردوغان لبدء عملية سالم 

 .عاما ضد تركيا 19

 روسيا تدعو إلى إطالق عملية انتقال سياسي في سوريا 16/02/2013 

إلى  تهدففي الوقت نفسه ال بد من تأمين إطالق عملية االنتقال السياسي في سوريا 

 تكريس الحقوق المكفولة

 االسد كشرط مسبق للتوصل الى اتفاق في سوريا روسيا ترفض خروج 11/02/2013 

ثالثة قرارات في مجلس االمن التابع لالمم المتحدة تدعمها دول غربية وعربية كانت 

 .الى الضغط على االسد أو االطاحة به من السلطة تهدف

 اعتقال عدد من قادة المعارضة السودانية 53/02/2013 

ألول مرة تتحدث قوى سياسية سودانية بشكل واضح عن العلمانية "وأضاف بالل 

 ".إلسقاط النظام وتهدف

 مواجهات بين أهالي سجناء وموكب وزير في طرابلس: لبنان 53/02/2013 

 تهدفبعد حادثة اطالق النار على موكبه التي وصفها بأنها " بخير"وأكد كرامي أنه 

 وهو استهداف ألمن مدينة طرابلس زعزعة استقرار البلد،"الى

 عباس يصدر قرارا ببدء اصدار جواز سفر يحمل اسم دولة فلسطين 53/02/2013 

على األرض وبناء "الى تكريس الدولة  يهدفوقالت الوكالة ان هذا القرار، انما 

 مؤسساتها، وتعزيز واليتها على شعب فلسطين
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رياضة -الصباح-1  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 تعاون مشترك بين وزارة الشباب وشبكة االعالم العراقي  65/05/2013 

التقى المدير العام لشبكة االعالم العراقي دمحم عبد الجبار الشبوط بوفد دائرة العالقات 

 يهدفوالتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة بغية وضع الية عمل مشترك اعالمي 

 الى خدمة الشباب العراقي

 أرسنال وتوتنهام يتصارعان على المركز الرابع 29/05/2013 

نقطة لذلك دعونا نلعب بالروح العالية  36للوصول إلى  ونهدفنقطة  35لدينا "وتابع 

  ."وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك وبالرغبة الكبيرة التي لدينا 

 نسعى إلى استقدام منتخبات صديقة للعب في بغداد : اتحاد الكرة 22/05/2013 

 .إلى ذات الغرض تهدففضال عن مفاتحات سابقة التحادات عربية وصديقة 

 التكتيك وترقية الحس الخططي أبرز برامج تدريب الفئات العمرية 53/05/2013 

بالدرجة  تهدفإن تلك المدارس واألكاديميات بمختلف مناهجها ومدارسها وأساليبها 

 األولى إلى صقل الموهبة الكروية بطرق أكاديمية وفنية

 برشلونة يسعى الستعادة توازنه أمام بيتيس  55/05/2013 

رة لمواجهتي بايرن باستعادة بعٍض من  ويهدف برشلونة إلى نسيان كل  المخل فات المدم 

 توازنه الستعادة لقب الليغا من غريمه التقليدي لاير مدريد

 معسكر تركيا غرضه التأقلم وتجريب الالعبين: اتحاد الكرة 23/02/2013 

يأتي ضمن خطة االتحاد الخاصة بإعداد منتخب   معسكر تركيا"وأضاف زغير ان 

 الى تأقلم الالعبين على مناخ المدن التركية يهدفشباب للبطولة العالمية كما 

 ليجلسا معا 26/02/2013 

 إلى تطوير الجوانب الفنية والخططية لالعبين تهدفوالثانية قصيرة 

 يواجه االمارات تجريبيامنتخب الناشئين  53/02/2013 

الى الوقوف على مدى جاهزية الفريق ومرحلة االعداد التي وصل  تهدفمباراة اليوم  ان

 اليها وما تحقق من المنهاج الفني المعد له خالل الفترة السابقة

 سنوات ما بعد التغيير 53/02/2013 

الى تنظيم عمل  تهدفلذلك بدأت اللقاءات واالجتماعات والتجمعات العفوية التي 

 الرياضة في العهد الجديد من خالل االعتماد على الكفاءات الوطنية

 فريقنا قادر على المنافسة والعودة لألضواء: مدرب النفط 56/02/2013 

إلى خلق فريق متجدد قادر  وأهدفمهمتي الحالية مع نادي النفط ال تخلو من الصعوبة 
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 ...ى األضواءعلى التنافس والعودة بالفريق ثانية إل

 غدا دهوك يغادر الى سلطنة عمان 13/06/2013 

نتيجة جيدة للعودة الى  ان صفوف الفريق مكتملة وان الالعبين عازمون على تحقيق 

 .دهوك الوصول الى االدوار النهائية  هدفالمنافسة خالل االدوار المقبلة السيما ان 

  في التصفيات االسيوية منتخب الكرة الشاطئية يواجه الصين  11/02/2013 

الى  تهدفالمعسكر الذي نظمه االتحاد ياتي في اطار ستراتيجية طويلة االمد  ان 

 1522التحضير الجيد لبطولة اسيا في كوريا  

 اندية ارسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليفربول تطالب بالنظافة المالية 25/02/2013 

صوتا وهو الحد المطلوب، يجب  22كي يملك اقترح ما فرصة الحصول على "واضافت 

الى ارغام المالكين على تخفيض تعويم خسائر  تهدفان يتضمن اجراءات ملموسة 

 ".انديتهم

 

 

اقتصاد -الصباح-1  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 العالميةتنوع االيرادات يقلل التأثر باألزمة : نائب 30/05/2013 

الى التقليل من االعتماد  تهدفواضاف ان خطة التنمية التي اعلنت عنها وزارة التخطيط 

 على االيرادات النفطية في بناء الموازنة االتحادية

 اشكالية الدوالر 29/05/2013 

ايجاد مخرج من اشكالية الدوالرلتحقيق  وهدفنا امام المركزي  نضعه  مقترح قابل للنقاش

 .االستقرار النقدي

 زيادة في إنتاج الطاقة المصرية 28/05/2013 

إلى زيادة اإلنتاج وتحقيق االستغالل األمثل تتألف من ثالثة  تهدفوأشار إلى أن الخطة 

 …محاور تتمثل في تعظيم اإلنتاج من الحقول الموجودة

 للعراق في االتفاقات االقتصاديةحضور فاعل  27/05/2013 

الى اصالح القطاعات  تهدففضال عن ان شروط االنضمام الى المنظمات االقتصادية 

 المالية والمصرفية واالنتاجية بصورة عامة

 المركزي يدرس إمكانية اعتماد الرخص العالمية لتطوير قطاع المصارف 26/05/2013 

هذا الملتقى الى توضيح فوائد برامج و تطبيقات شركة مايكرسوفت في بناء  يهدفكما 

 وتطوير عمل المؤسسات المصرفية
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 دعوة القطاع الخاص للمشاركة في إعمار البنى التحتية 20/05/2013 

وهنا يجب توحيد النسبة كدعم لكن األهم وضع آلية وضمان لعملية شراء المنتجات 

ى التعاون في تحقيق إتفاقيات تعاون طويل األمد بين المنتجين ال نهدفالعراقية، بل أن 

 والمستهلكين المحليين

 مساع لمزيد من االصالحات في منطقة اليورو 14/05/2013 

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد لقاء غير رسمي استمر يومين لوزراء مالية 

الى ايجاد توازن بين دعم االنتعاش  تهدفمجموعة السبع وحكام مصارفها المركزية 

 .االقتصادي الهش وخفض الديون الحكومية

 ماليين سائح  7تونس تتوقع تضييف  13/05/2013 

 تهدفوكان ديوان السياحة قد أعلن أخيرا عن حملة ترويجية كبيرة للسياحة التونسية، 

 من حيث العائدات وعدد السياح 1525إلى تحقيق نسب 

 العراق يقترب من التكتالت االقتصادية العالمية 06/05/2013 

الى  تهدفان منظمة التجارة العالمية جاءت بمجموعة من المتطلبات التي   واشارت الى

تحرر التجارة الدولية واالستثمار االجنبي وخصخصة القطاع العام وتحجيم دور الدولة 

 .االقتصادي

 لعراق إلى منظمة التجارة العالميةخبراء يدعون لالسراع في انضمام ا 05/05/2013 

التجارة الدولية، بالقضاء على صورة   تحقيق حرية  الى تهدفواشار الى ان المنظمة 

 المعاملة التمييزية فيٌما يتعلق بانسياب التجارة الدولية

 المصارف اإلسالمية تسعى للدخول في ميدان استثمار السكن 04/05/2013 

 الواحد الفوارق الطبقية في المجتمع  الى تقليل  تهدفاالسالمية  السيما ان الصيرفة 

للمصارف  ثقافة التمييز المهني اذ البد  الى تبني  تهدفاالسالمية  وتابع قائال ان الصيرفة 

 سواء الموظفين او االنظمة تستثمر في المورد البشري  االسالمي ان 

 البحوث المتخصصة رفع معدالت التنمية بالقطاع تبني: الزراعة 28/04/2013 

سبعة  الى زيادة المساحات المزروعة من يهدفبدأت الوزارة تنفيذه منذ اعوام، 

 محاصيل ستراتيجية في البالد على رأسها الحنطة والشلب

 مركز للدراسات المصرفية 25/04/2013 

الى تطوير الكفاءات  يهدفافتتح المصرف المركزي مركز الدراسات المصرفية الذي 

 المصرفية العاملة في القطاعين الخاص والعام

 ترليونات دينار لشهر آذار 14التحويالت المالية تجاوزت : المركزي 24/04/2013 

البنك المركزي بدعم من هذه القوانين للحفاظ على استقرار األسعار المحلية،  يهدف  كما

 .وتعزيز التنافسية وبناء نظام مالي مستقر
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 ألف برميل يوميا  31ارتفاع إنتاج حقل الغراف إلى    23/04/2013 

الف  165الغراف إلى نحو  إليصال االنتاج من حقل   تهدفوأضاف أن المخططات 

 "1523  ا في العام برميل يومي 

 تنويع االستثمار  23/04/2013 

اذ أصبح من الضروري لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي إعادة النظر في 

الى تعديل القوانين الخاصة بفروع البنك  تهدفسياساتها من خالل إجراءات سريعة 

 المركزي العراقي

  الموانئ إلى المحافظات مشروع جديد لنقل البضائع من  15/04/2013 

العراقية، اعلنت عزمها تنفيذ  العراق، التابعة لوزارة النقل  وكانت الشركة العامة لموانئ 

البضائع من وإلى جميع  الشاحنات المحملة بحاويات  إلى تنظيم حركة  يهدفمشروع  

  .العراقية الموانئ 

إلى  يهدفالمشروع  راضي، في تصريح صحفي ان  وأوضح مدير الشركة عمران 

وإلى الموانئ  المحملة بالسلع والبضائع من  النوعية على حركة الشاحنات  السيطرة 

  .الحدودية داخل العراق البحرية والمنافذ 

 توجهات لتعزيز عالقات العراق االقتصادية 10/04/2013 

قية تخطو بخطوات جيدة وصحيحة بعد استطاعتها اعادة فتح الكثير إن وزارة النقل العرا

الى تحسين  تهدفمن الخطوط الجوية التي كانت متوقفة منذ زمن النظام السابق، وهذه 

 عالقات العراق مع جميع الدول

 المبادرة الزراعية حققت اكتفاًء ذاتيا في بعض المحاصيل: الوكيل الفني للوزارة 10/04/2013 

من خالل سعيها الحثيث الى تحقيق االمن الغذائي في البلد وهذا  تهدفان وزارة الزراعة 

 .الهدف يتطلب تحديد اطر النهوض بالقطاع الزراعي

 شكل تنظيمي الدارة المال العام  07/04/2013 

يذكر المعهد العراقي لالصالح االقتصادي طرح في وقت سابق فكرة انشاء مجلس 

 .الى تفعيل االقتصاد تهدفعمل خاصة االعمار بآليات 

    االلكتروني مختصون يدعون إلى أهمية توسيع آليـات التداول  06/05/2013 

الى  يهدفالوطني الذي  الحكومية، بنظام المقسم  المصارف، سواء االهلية او  جميع 

  . العراق تحسين نظام المدفوعات في  

 التنمية المستدامة التخطيط ركن اساسي لتحقيق 04/04/2013 

فالتخطيط الستراتيجي . الهدف منها تحسين عمل وانتاجية المؤسسة للفترة الزمنية القادمة

 الى تطوير وتفعيل وتحسين اداء المؤسسة للمدة الزمنية القادمة يهدف

 دعم القطاع الخاص يسهم في زيادة اإلنتاج ومعالجة البطالة: خبير 04/04/013 
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من  يهدفواكد الزبيدي ان القطاع الخاص يسهم بتوسيع النشاطات االقتصادية التي 

 الحصول على اكبر االرباح الممكنة  ورائها

وضع ستراتيجية واضحة المعالم واالبعاد والمضامين لتبين االتجاهات واالهداف 

 الدولة الوصول اليها تهدفوالغايات الكبرى الرئيسة بعيدة المدى والتي 

 مقترح تأسيس مجلس لحماية المستهلك يتوج أعمال مؤتمر القطاعين العام والخاص 03/04/2013 

الى رفع وعي المستهلك بجميع مستوياته  يهدفوتشكيل مركز توعية المستهلك 

 ومؤسساته وفي التعليم، وتزويده بالمعارف والممارسات الضرورية

  الروتين  الحر لتجاوز االقتصاد  خبير يحض على نشر ثقافة  30/03/2013 

لبناء  وتهدف  1559تأسست في آب  منظمة غير حكومية / 1515  تجمع العراق /يذكر ان 

 1515حديثة بحلول عام  دولة مدنية 

 بيروت تحتضن المؤتمر السنوي لشبكة االقتصاديين العراقيين 26/03/2013 

الى حشد الخبرات  يهدفان المؤتمر " الصباح" وقال الخبير المالي موفق حسن لـ

 والكفاءات العراقية االقتصادية

 احتياجاته ينبغي تفعيل دور القطاع الخاص وتوفير كامل : العنبكي 23/01/2013 

الى  تهدففي خطوة  كبير من الشركات المملوكة لها،  وتسعى الحكومة الى هيكلة عدد  

 …االعتماد على القطاع العام التقليل من 

نسخة  على ( الصباح)التي حصلت  الخريطة  وتهدفوالبنك الدولي،  ة وهيئة االمم المتحد

 الصناعي منها الى النهوض بالواقع 

 قانون حماية المستهلك يجنب البلد خسائر اقتصادية فادحة: مختص 23/01/2013 

الفنية لقانون حماية المستهلك يعد مشروعا متواصال  ان عملية مناقشة وتفعيل الجوانب 

 االصالح االقتصادي بشكل عام من خالله السعي الى انضاج عملية  يهدف

 أنها لم توازن بين تعظيم الموارد وإدارتها 0413المآخذ على موازنة : اقتصاديون 21/01/2013 

الى التعاون في تحقيق إتفاقيات  نهدفوضمان لعملية شراء المنتجات العراقية بل أن 

 المستهلكين المحليينتعاون طويل األمد بين المنتجين و

 مشروعات تنموية جديدة في طريقها للنهوض بالقطاع الزراعي 20/01/013 

الى مساعدة العراق  ويهدفالمشاريع الزراعية كي تصبح اكثر انتاجية وقدرة تنافسية 

 .واقعه الزراعي  على تطوير

 المستهلكاتحاد رجال األعمال يهيئ لمقترح تشكيل مجلس لحماية  20/01/2013 

ان عملية مناقشة وتفعيل الجوانب الفنية لقانون حماية المستهلك يعد مشروعا متواصال 

 من خالله السعي الى انضاج عملية االصالح االقتصادي بشكل عام يهدف

 الحوكمة في إدارة المصارف 19/01/2013 
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ان الدورة ( الصباح)وقال المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحسون في تصريخ لـ 

 الى تطوير قابليات العاملين في المصارف االهلية تهدف

 النهوض بقطاع الكهرباء يحتاج لتخطيط وستراتيجية تناسب الواقع: خبير 19/01/2013 

الف ميغا واط خالل شهر نيسان  21,5بالوصول في االنتاج الى  تهدفان خطة الوزارة 

 الف ميغا واط نهاية العام الحالي 22القادم و

 بالمئة من منشآت القطاع الخاص الصناعية 84غياب القانون أدى الى توقف : ندوة 15/01/2013 

متواصال  ان عملية مناقشة وتفعيل الجوانب الفنية لقانون حماية المستهلك تعد مشروعا

 من خالله السعي الى انضاج عملية االصالح االقتصادي بشكل عام يهدف

فضال عن تأثيرات االنفالت االستيرادي بالقضاء على القدرات االنتاجية والخدمية 

الى دعم وتنشيط وتعزيز  تهدفالمحلية وعلى إعاقة عمليات االصالح االقتصادي التي 

 .االنتاجية والتنافسية المحلية

االقتصاد العراقي مؤهل ألن يكون : في الملتقى الذي احتضنته بغداد مصرفيون عرب 13/01/2013 

  النمر الثامن

المدير المفوض التحاد المصارف العراقية الخاصة مناف بدري اشارالى ان هذا المؤتمر 

 الى تقديم العراق بصورته االوسع الى العالم يهدف

 قصر ترسوان في ميناء أم  الحفارتان البحريتان    12/01/2013 

والذي خصصت منه الوكالة  من القرض الياباني للعراق،  وتقرر استقطاع هذا المبلغ 

تطوير  الى  تهدفلتنفيذ مشاريع  مليون دوالر   265 (JICA)     اليابانية للتعاون الدولي 

 الموانئ العراقية

 لتأهيل وصيانة طريق بغداد ــ كربالءمليار دينار  08 10/01/2013 

وتوسيع بعض المسارات ( كربالء-بغداد)الى تطوير طريق  يهدفوأكد أن المشروع 

 القابلة للتوسعة

 العمل الدولية تقترح تأسيس مجلس وطني للمشاريع الصغيرة 09/01/2013 

تطوير المؤسسات    الى تهدفخالل الورشة وثيقة  واقترحت منظمة العمل الدولية 

 والصغيرة والمتوسطة الصغرى 

التطلعات التي ذكرت انها  الى تحقيق جملة من  تهدف وبموجب الوثيقة فأن المنظمة 

 العراقي ضرورية في انعاش االقتصاد  
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رأي -الصباح-1  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 األقاليم والدستور 29/05/2013 

حيث تمارس هذه القوى سلطتها على بعض السياسيين ورجال الدين الذين أصبحوا 

جميعها الى إسقاط الحكومة العراقية بل إسقاط  تهدفجميعا أدوات تنفذ أجندات خارجية 

 النظام بأكمله

 قوننة الطائفية 29/05/2013 

ليس سوى أثر طبيعي لمؤسسات تشكلت باالستناد الى نصوص قانونية غير منطقية وال 

الى ترضية مجموعة خصوم سياسيين  تهدفالى االرتقاء بواقع الدولة بقدر ما  تهدف

 تحت قناع المكونات العراقية

 الدور المطلوب لجهاز االدعاء العام  28/05/2013 

 أوال/ 2نص في المادة   كما-من خالل عمله إلى تحقيق  يهدفهذا الجهاز 

 الغرب دافع أيضا عن المسلمين 27/05/2013 

ات األمن البريطانية مخططا  للقاعدة في برمنغهام  إلى اختطاف  يهدفحين أحبطت قو 

 وتعذيب مسلم بريطاني يعمل في الجيش

 الخيار الديمقراطي  25/05/2013 

محاولة لتغيير النظام الديمقراطي الجديد بآخر يتوافق مع التحوالت السياسية في المنطقة 

 الى إثارة الصراعات الطائفية والمذهبية يهدفالعربية ويخدم االستقطاب الطائفي الذي 

 األقاليم مرة أخرى 23/05/2013 

أبعاد اقتصادية تنموية  باألقاليم أن يعرفوا بأنها ذات  لهذا نتمنى من كل الذين ينادون 

 إلى دويالت لتنمية المحافظات وليس تقسيمها   تهدف

 طريق العدالة االجتماعية 02/05/2013 

سعت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بصورة عامة الى سن القوانين واالتفاقيات التي 

 .الى نشر العدالة االجتماعية خدمة للسالم في العالم  تهدف

 ضوء على العالقات العراقية اإليرانية 29/04/2013 

ان النظر للسياسات االيرانية وخاصة تلك ذات الطابع العقائدي بصفتها مؤامرات شريرة 

 إال اليذاء العراق والعرب تهدفال 

 مصر وأزمة النائب العام 27/04/2013 

وإنتاج معارضة فاعلة قادرة على التعامل بايجابية مع صورتها الجديدة، وكل ذلك في 

 .الى تحقيق العدالة تهدفمظلة قضائية 
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 خطر التقسيم 27/04/2013 

 الى إضعاف البلد عبر تقسيمه طائفيا وقوميا تهدفرفض المشاريع التي 

 رسامو الخرائط  24/04/2013 

االسرائيلي الجديد،بدعم من بعض األطراف  –والخبراء يؤكدون أن التالقي التركي 

 واالنعطاف به غربا  الى انتزاع سوريا من األفق الروسي االيراني يهدفاالقليمية، 

اليه، الى تدمير  يهدففي جملة ما  يهدفوليس سرا أن تأجيج الصراع في وعلى سوريا 

 السورية القائمةأقصى ما يمكن تدميره من البنى 

 تحليل سايكولوجي.. الدعايات االنتخابية 17/04/2013 

المبـــهرة ..االنيقة..نصبت شاشات عمالقة يعرض عليها المرشحون دعاياتهم االنتخابية

 ،سيكولوجيا، اثارة القيم االعتبارية والوجاهة في الالوعي الجمعي للناخبين ستهدفالتي 

 بين الحقيقة والتهويلالدور القطري  13/04/2013 

الى االنتقال من كونها مجرد دولة نفطية لديها مدخرات   من وراء كل ذلك تهدفوهل 

 كبيرة الى دولة هي موضع استقطاب و اهتمام دولي و اقليمي؟ 

 لحظة تاريخية  13/04/2013 

ولقد سجل السيد دمحم باقر الصدر منذ سنوات شبابه الكثير من المواقف الشجاعة من خالل 

الى إبعاد الناس عن اإلسالم  تهدفتصديه لالنحرافات الفكرية والعقائدية التي كانت 

 ومبادئه

 أحاديث عن لحظات سقوط تمثال الطاغية 10/04/2013 

اليه، ورغم ذلك ما زلنا في  نهدفكنا  كانت االمال كبيرة وما تحقق اقل بكثير مما"

 "االتجاه الصحيح رغم كل ما يحدث من تحديات وإرهاصات

 ربيعنا المبكر 01/04/2013 

 تهدفكما علينا ان نحافظ على سريرة وهوية ونبل هذه اإلنتفاضة، ومجابهة كل محاولة 

 الى تحريفها وتشويهها

 شظايا الهرمجدون.. سوريا 30/03/2013 

فأميركا التي تعيد ترتيب صورة دخولها مرة أخرى للشرق األوسط من قوة كولينيالية إلى 

 …إلى الحصول على عدة معطيات من ذلك أهمها تهدفقوة ناعمة 

 تهدفأميركا ومن خالل تلك التحالفات مع هذه القوى ومساعدتها في الوصول للسلطة، 

 ت أبان فترة الخمسينياتأيضا  إلى تقويض مفهوم الدولة الوطنية التي نشأ

 عودة إلى تمجيد الدكتاتوريات 23/01/2013 

الى اعادة  يهدفبعد انهيار الدكتاتوريات ان تتعامل بمسؤولية مع االتجاه االول الذي 

 حكم الدكتاتور
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 انصر أخاك 22/01/2013 

الشركاء  يهدفوتعرض مقتطفات منها الكثير من الفضائيات خير دليل على ذلك، اذ 

 السياسيون من اطالق التصريحات الرنانة الى انتصار هذا النائب الى اخيه النائب

 الحاجة الى التشريع 16/01/2013 

ان بعض اإلرادات التي تسيطر على مجلس النواب تنبع من خلفيات سياسية حزبية ال 

 الى مكاسب عامة تهدفتمثل ناخبيها وال 

 انتخابات مبكرة 12/01/2013 

لتالشي مفهوم الدولة أمام نمو الهويات الثانوية وتجذرها  تهدفال تسعى لبناء دولة بل 

 .وتحويل البلد لكانتونات مغلقة

 !الرقص السياسي  10/01/2013 

لكن هل اقتصر الرقص على الفن ؟ الجواب ال فالرقص كأداء يمكن ان نجده في بعض 

كما قد يؤدى كرياضة هدفها الفوز بوسام أو  الشعائر الدينية ال سيما لدى الشعوب البدائية

 يهدفولكن احدث اشكال الرقص هو ذاك النوع الذي يمارس في السياسة والذي  ميدالية

 .إلى نيل االتباع والموالين

   

 

محليات -المدى  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

مياه المحافظة صالحة للشرب ومحطات التنقية : البيئة تخالف بيان ممثلها في ذي قار 30/05/2013 

 لم ترصد ملّوثات 

األحياء والمناطق السكنية  علىسلبا   أثروجود موقع الطمر الصحي في الناصرية "

 ".القريبة منه حيث يتعرض سكانها إلى االختناق نتيجة حرق النفايات بصورة عشوائية

تصريف مياه الصرف الصحي ورمي المخلفات السائلة في حوض نهر الفرات من دون "

نوعية المياه وخصائصها  على ويؤثرمعالجة حقيقية يتسبب بتدمير التنوع اإلحيائي 

 ".الفيزيائية والبيولوجية

الدعاية موصليون ينتقدون استغالل المسؤولين المنتهية واليتهم لسلطاتهم السابقة فـي  13/05/2013 

  االنتخابية

الحياة اليومية  علىوعلى نحو مباشر  أثرتالمقاطعات والصراعات واالنقسامات، التي 

 لمواطني نينوى

االقتصاد العراقــي يشهد ركـوداً هـو األسـوأ منـذ سنوات على وقع االنهيار : خبـراء 13/05/2013 
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  السياسي واألمني

قلة النشاط االقتصادي بشكل عام ينعكس سلبا على النمو االقتصادي وعلى الخطط "

تنفيذ المشاريع العمرانية والخطط الخمسية وتدهور موازنات  يؤثر علىالمستقبلية كما 

 ".البلد

ً لصور حيوانات بريّة نادرة بدأت بالظهور في  13/05/2013  ً فوتوغرافيا السليمانية تحتضن معرضا

  نكردستا

فضال عن جشع البعض اآلخر ومحاولة استغالل الطبيعة ألغراض مادية وشخصية ما 

 .التوازن البيئي علىبشكل كبير  يؤثر

 "هوية األحوال"وال يحملون .. مواطنون فـي بغداد يغلقون أبواب منازلهم مبكراً  13/05/2013 

مخاوف البغداديين، وتثير االنباء المتداولة عن نشاط المليشيات والسيطرات الوهمية 

 سلوكهم اليومي وذهابهم الى العمل علىبشكل كبير  تؤثرو

والموصل تشكو تغييب حكومتها المحلية عن .. األنبار تخشى التزوير المنظم لالقتراع 25/05/2013 

  خطط األمن

، وبعض "بغير المستقر"الوضع األمني الذي وصفه بـ  يؤثرلكنه ابدى مخاوفه من ان 

 إجراء االنتخابات علىالمتطرفين في المحافظة، 

 "لن تؤثر على إرادة الناخب"معتبرا وجود القوات االمنية الكثيفة حول المدينة "...

 ".ستعزز االمن في األنبار"، قائال إنها "إرادة الناخب تؤثر علىلن "

 سياسييوم  24/05/2013 

الصراع الدائر بين رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، زاد 

 .سمعة العراق بالخارج على أثرمن تعقيد األزمة السياسية المتفاقمة أساسا  و

وضع البلد والمواطن من جراء سوء الخدمات وتدهور  على تؤثرمع أن هذه الخالفات 

 .الوضع األمني، فضال  عن سمعة العراق في الخارج

اجتماع افشلتها  044التأريخ واإلسالمية منفذان للتدخل الساسة و : التربية البرلمانية 26/05/2013 

  الخالفات

 ".اجواء االمتحانات علىبشكل سلبي هذا العام  سيؤثرغياب الوزير "

 ستؤثرموعد انتخاباتنا الجديد غير موفق والتحشيدات األمنية : نواب األنبار ونينوى 21/05/2013 

 على ناخبينا

جحافل الجيوش التي "الحكومة التزال تحاول فرض ارادتها على الناخبين، مؤكدا ان 

 خيارات الناخبين ستؤثر علىتحاصر االنبار 

  منظمات رعاية المكفوفين تطالب التربية والتعليم باستثناءات خاصة للمعاقين 15/05/2013 

 .حقوق المواطنين عموما   علىسلبا   تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"أن األوضاع األمنية 
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 يوم سياسي  15/05/2013 

 علىسلبا  يؤثرواعرب اللبان عن أمله ان تتفق الكتل في وجهات النظر الن االختالف 

 العملية السياسية

ونخضع .. وزارتا الزراعة والموارد المائية تهمشان الخبراء: لجنة الزراعة النيابية 19/05/2013 

 للحسبة السياسية 

تعويض  علىبشكل سلبي  اثرتداخل الصالحيات بين الحكومات المحلية والمركزية "أن 

 ".المتضررين

 "ج"للصفوف االبتدائية واإلنذار مارد االمتحانات الوزارية  19/05/2013 

أن دور األسرة كبير فعليها توفير الجو المالئم والمريح للدراسة واإلقالل من المشاحنات 

 حالته النفسية علىسلبا   يؤثرالعائلية أمام الطالب ألن ذلك 

عمليات الحفظ  علىسلبا   يؤثرويشير اهل االختصاص الى ان الحرمان من الطعام 

 ..ظيم األفكاروالتركيز وتن

من مصابي العجز الكلوي يعانون السكري وأفضل عالج للمبتلى %  33: أطباء األنبار 19/05/2013 

 "طبيب نفسه"أن يكون 

مستشفى الفلوجة دأبت على إقامة دورات وندوات علمية ومؤتمرات عن األمراض "

المواطنين بشكل كبير، وذلك بالتعاون  على يؤثرالشائعة ومنها داء السكري الذي أصبح 

 ".مع شركات األدوية العالمية

المرجعية تنتقد تدهور الدينار مقابل الدوالر وتحذر من تأجيل إقرار قوانين تمّس  19/05/2013 

  المواطنين

 "حياة المواطن علىسلبا  سيؤثراالنخفاض "

استمرار الفشل األمني يستدعي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى : حركة الوفاق 19/05/2013 

 بإشراف البرلمان 

الجبهة أكدت خالل اللقاء أن استمرار األوضاع في العراق بهذا النهج سيؤدي إلى "

أمن المنطقة  علىبشكل سلبي  ستؤثركوارث يذهب ضحيتها الكثير من األبرياء مثلما و

 "واستقرارها

 انتكاسة الدينار ليست بعيدة عن أخطاء الحكومة فـي ملف المركزي: نواب 16/05/2013 

 ".فرق العملةأثرت على هذه التصرفات كانت غير مدروسة وال صحية و"

  يوم سياسي 16/05/2013 

انه ال بد من مراقبة الحدود العراقية مع دول الجوار للحيلولة دون دخول اإلرهابيين الذين 

 .التظاهرات في المناطق الغربية علىحتى  يؤثرون

 اتركوا المحافظات تشكل حكوماتها دون تدخل من صراعات بغداد : شروان الوائلي 15/05/2013 



 

457 

 

إدارة محلية متكاملة جديدة على أساس الخبرة والكفاءة والمهنية وليس على أساس "

 ".المحافظة أثرت علىالمحاصصة السياسية التي 

على  يؤثرونو.. أثرياء عراقيون يمتلكون حصانة أكثر من البرلماني: لجنة النزاهة 15/05/2013 

 السياسة

 ودعوات للتعريف بالديانة اإليزيدية.. عشرون عاماً على تأسيس مركز اللش الثقافي 22/05/2013 

 وضعهم االجتماعي علىالظروف التي تمر بها المناطق التي يسكنونها  أثرتوقد 

  لواء منعت جمهورنا من التصويت 11سنتالفى أخطاء اقتراع المحافظات و: متحدون 13/05/2013 

عدد مقاعدها في  أثرت علىالى تجاوز العراقيل التي  1522تسعى في انتخابات "

 "االنتخابات المحلية

الصعوبة في وصول بعض ناخبي الكتلة الى مراكز االقتراع بسبب الضغط االمني هو "

 "حدون في بعض المناطقحظوظ مت اثر علىما 

 مطاعم األرصفة أكثر إقباالً من الراقية 21/05/2013 

اذ يقول دمحم ان هذه   لمواطنون كان لهم أراء متفاوته مابين رفض وقبول هذه الظاهرة

المارة الذين يضطرون للنزول الى الشارع  يؤثر علىالمطاعم تستغل معظم االرصفة ما 

 للسير

 "سفوان والرافضية والزريجي"ال ألغام داخل محيط مستشفيات : البيئة 21/05/2013 

يذكر أن إحصائيات األمم المتحدة، تشير إلى أن المواقع المزروعة باأللغام في العراق 

 مليون نسمة 2.3نحو تؤثر على كيلو متر مربع، و 2.365تغطي نحو 

  كارثة بيئية كبرىالمحافظة مقبلة على : خبراء وأكاديميون في بابل 22/05/2013 

عمليات الصيد الجائر لألسماك باستخدام المفرقعات والمواد الكيميائية تتسبب في "

 ".الثروة السمكية في البالد بشكل كبير على يؤثرالقضاء على أمهات األسماك مما 

 على يؤثرهذه التفجيرات تعمل أيضا على ترسب الزيوت في جوف التربة مما "

 ".الناس فضال عن تأثيرها على الحيوانات والنباتاتخصوبتها ويهدد حياة 

  يوم سياسي 22/05/2013 

ال نريد لعالقتنا مع الجارة تركيا أن تتوتر أكثر كونها دولة جارة ومسلمة وما يصيب بلدنا 

 ".اآلخر  ستؤثر علىيصيبهم وأية خروقات أمنية تفتح هنا أو هناك 

 دولة القانون وتعيد الثقة لكتلة الحكيم " تكسر جناح"انتخابات ذي قار تقصي الكبار و 08/05/2013 

 أثر علىوقد جاءت خسارتهم كردود افعال تجاه ضعف االداء في المحافظة وهذا 

 االنتخابات بصورة عامة

 الشيعة العراقيون يقاتلون في سوريا لحماية المراقد ال نصرة لألسد : دولة القانون 08/05/2013 

 الواقع العراقي سياسيا وامنيا تؤثر علىان االحداث الجارية في سورية 
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ألف ميكا وال انقطاع للطاقة نهاية العام  10إنتاجنا سيصل الى : الكهرباء تجّدد وعودها 08/05/2013 

 الحالي

عمل التوربينات، لكن المحطات صنعت من قبل شركات  أثرت علىاألحوال الجوية "

  ".رصينة لتتماشى مع طبيعة الجو كذلك لدينا وحدات تبريد لمعالجة وضع الجو

ونحمي سانت ليغو  0410سنقنع الجمهور باقتراع : المرشح المدني الفائز في بغداد 06/05/2013 

 " ال تسرق صوتي"بـ

نتائج  اثر علىوفيما شدد التيار المدني على أن عزوف الماليين من الناخبين عن االقتراع 

 االنتخابات

بشكل كبير  اثرعزوف بعض جماهير التيار الديمقراطي عن المشاركة في االنتخابات "

 على نتائج االنتخابات

ل حكومة تشكي يؤثر علىما حصل عليه التيار الديمقراطي شيء مهم فمقعد واحد قد "

 "أغلبية

  مخاوف من تأخر االقتراع البرلماني بسبب ازدحام جدول أعمال المفوضية 06/05/2013 

 علىسلبا  سيؤثرستة اشهر "وانتقد الالمي تأجيل انتخابات نينوى واالنبار الن تأجيلها 

 سجل الناخبين

قضاء علي الغربي إلى قرية وتحّول  11السيول اإليرانية تغمر : عمليات ميسان 06/05/2013 

 "منطقة منكوبة"

 سير االمتحانات تؤثر علىأن الفيضانات التي تشهدها المحافظة لن 

 يوم سياسي 04/05/2013 

مجمل الحياة  علىسلبا  أثرفإن عدم االلتزام بالشراكة والدستور أدى بنا إلى ماحدث و

 .االقتصادية في البلد

 إجراء االنتخابات فيهما دمحم الهنداوي  على تؤثرأوضاع األنبار ونينوى لن 

أفاد النائب عن التحالف الوطني دمحم كاظم الهنداوي، بأن األوضاع في األنبار ونينوى لن 

 موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات فيها تؤثر على

 موعد االنتخابات يؤثر علىلن   وأضاف إن الوضع في هاتين المحافظتين

 الحكومة تتهّرب من رقابتنا: ونواب يقولون.. القانون ينجح في تعطيل البرلماندولة  02/05/2013 

في أن النجيفي لم يوفق في التعامل مع إدراج القوانين المهمة على جدول أعمال "

 ".نصاب الجلسات على اثرالجلسات، وهذا 

حضور الكتل  على أثرتهناك إرادة سياسية هي من تسي ر عمل مجلس النواب والتي "

 "…السياسية

 يوم سياسي 30/04/2013 

مختلف قطاعاته السياسية  على أثرتانه في ظل ما تشهده البالد من أوضاع سلبية 
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 واالقتصادية واالجتماعية

إقرارها لتزداد معدالت الفقر  علىالتأخير  اثروجود الكثير من القوانين الخدمية والتي 

 .والبطالة

 !تقيـ ّدها الحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش وحظر التجوالنينوى  13/04/2013 

 الواقع المعيشي فيها علىسلبا   أثرتان األوضاع األمنية في نينوى، 

وعلى المالكي تحكيم العقل وعدم جر .. استهداف الجيش والمتظاهرين حرام: الصدر 19/04/2013 

  العراق للهاوية

هذا يعد خطرا كبيرا ستكوي ناره أهل األنبار وصالح الدين ونينوى قبل ان يأتي أو "أن 

 ".المناطق األخرى يؤثر على

وصرنا حبيسي المنازل بعد أزمة .. نحن في شبه حصار: األعظمية ومناطق الكرخ 27/04/2013 

 الحويجة

 "حكومة تعتبرها ساخنةمناطقنا التي مازالت ال علىبشكل مباشر  اثرتاألحداث االخيرة "

  آالف مستفيد جدد 0الرعاية االجتماعية في بابل تؤكد شمول أكثر من  27/04/2013 

 تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"في حين أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن األوضاع األمنية 

 .حقوق المواطنين عموما   علىسلبا  

 الشريط الجانبي 23/04/2013 

نسب معينة على النتائج  يؤثر علىتوجد استمارات فيها أخطاء، وهذا األمر "مضيفا أنه "

 ".التي لدى الكيانات السياسية

 "اإلرهاب"مكفوفو ميسان يطالبون برفع الحصانة عن النواب المتورطين بـ  25/04/2013 

 تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"في حين أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن األوضاع األمنية 

 .حقوق المواطنين عموما   علىسلبا  

التعليم العالي تشترط استقالة أعضاء مجلس النواب والمحافظات قبل التقديم للدراسات  22/04/2013 

  العليا

تستجد أثناء تنفيذ هذه الضوابط من  وضع معايير ثابتة وشمولية لمعالجة الحاالت التي

 "سير العملية التعليمية ورصانتها يؤثر علىخالل جلسة استثنائية بما ال 

والحكيم رفض عرضاً "..بالخطأ الكبير"ائتالف المالكي يتراجع عن األغلبية ويصفها  22/04/2013 

  من دولة القانون بالتفرد

إن المقاعد التي حصل عليها ائتالف دولة القانون قريبة من عدد المقاعد السابقة بفوارق 

 25خارطة الحكومات في المحافظات الـ  تؤثر علىبسيطة قد ال 

  االنتخابات المحلية اختبار لجدوى األحزاب العراقية وتحالفاتها: نيويورك تايمز 22/04/2013 

ذكر مراقبو االنتخابات من العراقيين في تقاريرهم عدة مخالفات في أول انتخابات محلية 
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النتائج  سيؤثر على  من غير الواضح ما إذا كان ذلك  منذ رحيل القوات األميركية، لكن

 .أم ال 

 نتائج االنتخابات تؤثر علىلم تذكر هذه المنظمات ما إذا كانت المخالفات واسعة بحيث 

إغالق شامل للقطاعين الحكومي : إضراب عام في الموصل واألنبار وصالح الدين 23/04/2013 

 واألهلي 

 ".أداء المؤسسات الحكومية أيضا   علىبشكل كبير  اثروقد نفذنا إضرابا  تاما شامال، 

 مشروعاً سياحياً خالل هذا العام 04سننفذ : هيئة السياحة 11/52/2013 

االستثمار األجنبي في القطاع السياحي في  علىسلبا   أثرتالظروف األمنية في العراق "

 "اإلقليم

آالف عامل بسبب تعطيل إقرار  6حكومة كركوك تحذّر من إنهاء خدمات أكثر من  11/52/2013 

  موازنتها

عدم التزام بعض أعضاء مجلس المحافظة بالدوام الرسمي أخر المصادقة على موازنة "

 "…المواطن في إكمال المشاريع سيؤثر علىالمحافظة للعام الحالي وهو ما 

 ضعف مشاركة الناخبين المهجرين فـي انتخابات مجالس المحافظات 11/52/2013 

إقبال  على أثرتوأوضح بيار أن عملية تأجيل االنتخابات في محافظة الموصل قد 

 "الناخبين على مراكز التصويت موضحا بالقول

إقبال الناخبين والتصويت في هذا اليوم وقلص عددهم بشكل  علىبشكل كبير  أثرقد 

 "كبير

اللعب على الوتر الطائفي وإثارة فوبيا انتقام الخصوم عوامل أساسية لخيارات  11/52/2013 

 العراقيين 

عملية التصويت، رغم أن الوضع األمني قد  يؤثر علىمن جهة ثانية فإن انعدام األمن 

 تحسن بشكل كبير على مدى السنوات الماضية

 "االنتماء الوطنيتضاؤل "باحثون يحّملون السياسيين مسؤولية  23/52/2013 

اختيار ما هو صالح  تؤثر علىفوضى االنتخابات الناجمة عن لعب العقلية العراقية بها، "

 ومناسب

 ونخشى من تراجع المشاركة .. اغتيال المرشحين يتصاعد: مراقبون يحذّرون 23/52/2013 

ن مشاركة الناخبين أل سيؤثر علىإن قتل المرشحين يعني زرع الخوف، وهذا برأيي "

 "الناس ال ترغب بالمجازفة بحياتها مرة أخرى

 عاماً  14ألف دينار شهرياً لمدة  11شقق لألرامل والمعوقين بـ  23/52/2013 

واقع الخدمات الصحية والتربوية وزادت من أزمة السكن  علىسلبا  أثرتمبينا ان الهجرة 

 ".في المدينة
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تجهيزنا بمعمل ينتج األطراف الصناعية بمواد تتالءم مع الدول المانحة قررت : البيئة 25/52/2013 

 مناخنا

سلبا   تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن األوضاع األمنية 

 .حقوق المواطنين عموما   على

العمادة تمنع اختالطنا وتهدد بنشر صورنا مع زميالتنا في : طالب الهندسة في البصرة 22/52/2013 

 كافتيريا بين العشائر ال

العميد كلية الهندسة قام بتغيير اختصاص األساتذة جذريا ولجميع األقسام الدراسية ،مما "

 ..."سير العملية التربوية علىسلبا   أثر

 0والبعض أنفق أمواالً تعادل رواتب " دعاية انتخابية"الربيع في الديوانية يثمر  26/52/2013 

  سنوات لعضو المجلس

 تؤثر علىالبلدية أبلغت المرشحين بعدم استخدام الطرق العامة إال إن كانت ال "

 "انسيابيتها

يدخل الجيش في اإلنذار ورصد نشاط متسارع " ُالعراق والشام"اندماج قاعدتي  22/52/2013 

 للمسلّحين

 "األمن في عموم البالد علىبشكل كبير  يؤثرازدياد نفوذ تنظيم القاعدة "

مرّشحي "امتيازات اإلسالميين في السلطة خيّبت أمل المواطنين في : مراقبون 25/52/2013 

 "العمامة

المتلقي ألنها  مؤثر علىدور   أشكال القوائم وألوانها والهيئة التي يظهر بها المرشح لها"

 تؤدي وظائف وإشارات معينة

 رعاية ذوي االحتياجات صعبة والمنظمات المدنية تتحمل متابعتهم : حكومة كربالء 25/02/2013 

 تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"في حين أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن األوضاع األمنية 

 .حقوق المواطنين عموما   علىسلبا  

 األزمة السياسية مشتّدة والحل غير منظور: زيبـاري 09/02/2013 

 جهودنا في هذا المسار اثرت علىالتصريحات المتضاربة 

سنوات التغيير غنيمة للساسة ومعايير مقلوبة في االقتصاد والشعب : لجان نيابية 0 09/02/2013 

  ماليين أرملة 1يعيل 

 اثرلم يأخذ المواطن بعدها حقه من حقوق اإلنسان بسبب الصراعات السياسية والذي "

 ".حقوق اإلنسان في الصحة والتربية والتعليم والسكن والعمل على

بشكل كبير  تؤثرمشيرا الى أن البرلمان ليس بعيدا عما يدور في الساحة السياسية التي 

 ".أدائه على

االقتصاد،  علىوتسيطر بشكل كبير  تؤثروتوضح ان السياسة كانت وال تزال هي من 

 .على االقتصاد ثم السياسة التي تكون خادمة لالقتصادالفتة إلى أن النظم العالمية تعتمد 



 

462 

 

صياغة وإقرار  علىأيضا   تؤثرالخالفات السياسية عطلت اقرار سبعة قوانين مهمة، و"

 ".…القوانين داخل اللجنة

والمسؤولون يفشلون في إنعاش الطاقة .. الديمقراطية تعجز عن توفير السكن للعراقيين 03/02/2013 

 الكهربائية 

صفقات الفساد والتعاقدات الوهمية وعمليات التخريب من قبل الجماعات المسلحة "

 ".النقل والتوليد للطاقة أثر علىلشبكات الكهرباء ،كل ذلك 

  ال نأمن على نسائنا من المتلصصين: أهالي الكوت يشكون من مبنى البلدية 09/02/2013 

بناية بهذه الجمالية وهذا الطراز المعماري كان من المفروض أن تكون مطلة على "

 علىسلبا   تؤثرشارع عام وخارج المدينة وليس في وسط األحياء السكنية، ما جعلها 

 ".أصحاب المنازل المجاورة لها مثلما تفقد جماليتها بسبب الموقع أيضا

ـراقــي ضــحــايــا األلـغـام والقنــابــل العنقودية أغلبهم مليـــون عـ 1,6: تقرير أممي 09/02/2013 

  من األطفال

األلغام األرضية : "وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ان

 العراقيين علىبشكل مريع  تؤثروالذخائر غير المنفجرة ال تزال 

كيلومتر مربع من األراضي العراقية قد تلوث  2365وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 

ألف عراقي في  355مليون و على يؤثرباأللغام األرضية والذخائر غير المنفجرة، مما 

وجود األلغام  يؤثروفي هذه المجتمعات المتضررة . من المجتمعات المحلية 2555حوالي 

ليون طفل بينهم المئات من الذين شوهوا أو قتلوا بسبب ما يزيد عن م علىاألرضية 

 .2332انفجار جزء من قنبلة عنقودية منذ عام 

 ندوة عن عملية السالم التي تجري اآلن في تركيا وتأثيرها على اإلقليم  03/02/2013 

 إقليم كردستان ايجابا على ستؤثرويرى برواري أن عملية السالم هذه 

وبين زيرفان أن " أن اإلقليم يرغب في التوجه الى فتح السوق األوروبية أمام نفط اإلقليم

 الحكومة العراقية علىسلبا  ستؤثرهذه العملية 

ستؤدي الى تقوية دور اإلقليم أمام تقليل دور الحكومة المركزية في المنطقة ألن هذه "

 "دور إيران في المنطقة على ستؤثرالعملية 

الجانب االقتصادي لإلقليم في المنطقة وبالتالي ستقوي من نفوذه  على ستؤثرهذه العملية "

 "السياسي ألن السياسة واالقتصاد وجهان لعملة واحدة

 0418التخلص من األلغام والمقذوفات غير المنفلقة يتم بحلول : البيئة 03/02/2013 

 تؤثركيلو مترا مربعا، و 2.365و أن المواقع المزروعة باأللغام في العراق تغطي نح

 مليون نسمة 2.3نحو  على

 !الثورة واخالل التوازن!! ..مـدى الحـدث 02/02/2013 

ان الربيع العربي وما حمله من مفاجآت وإفرازات سياسية قد انعكست على توازن القوى 
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 الخريطة السياسيةالمؤثرة على في المنطقة بين الدول العظمى و

مسؤولون رواتبهم بضعة ماليين يستثمرون المليارات في الخارج : ممثل السيستاني 30/03/2013 

 خوفاً من الفضيحة 

 البناء االجتماعي العراقي علىالتغيير في العراق  أثرلكن نحتاج إلى تشخيص "

 سنرد باالستجواب إذا لم يحضر : نائباً يوقعون طلب استضافة المالكي محذرين 84 27/06/2013 

حساب تردي  على اثرواوهذا دليل على وجود أعداد كبيرة من هؤالء الفضائيين الذين 

 "الوضع األمني بغيابهم

اقترح كيري انتخابات مبكرة فاشترط النجيفـي حكومة ال : العراقيـة والكـردسـتاني 16/06/2013 

  يرأسها المالكي

الوضع الداخلي والخارجي للبالد  اثر علىعدم وجود رؤية سياسية للحكومة العراقية "

 "…بعد خرق اتفاقية اربيل من قبل بعض االطراف السياسية

كبح "مقتدى الصدر يستعرض في لقاء مع المدى آراءه الصريحة في السياسة والدين و 13/06/2013 

 "جماح الدكتاتور

إال أنه وفي أغلب األحيان يكون في اختالط المستويات رجحان لكفة االتجاه المتشدد، فهو 

 باقي المستويات تدريجيا  ولو عبر التخويف والترهيب إن لم يكن عبر الترغيب يؤثر على

 الخليج بحاجة لشراكة ستراتيجية بين اإليرانيين والعرب بمشاركة العراق: غولف نيوز 15/06/2013 

الصالت الثانية بين ايران  علىايجابي ايضا  اثروكان الحياء عالقات طهران ـ الرياض 

 ".وجميع الدول االعضاء في مجلس التعاون الخليجي

  والمساحات الترابية في تزايد.. التعيينات ضاعفت من هجرة المزارعين : لجنة نيابية 15/06/2013 

 القطاعين االقتصادي والصحي فيه علىسلبا  تؤثروأكد ان تدهور البيئة فيه بدأت 

وتنقصنا . . سرطان الثدي يتفاقم بين النساء بسبب ملّوثات الحرب: أطباء البصرة 12/06/2013 

 اختصاصات العالج بالكيمياوي 

، بعد تعرضها إلشعاعات "سرطان الثدي"مدينة البصرة من أكثر المدن تعرضا  لمرض "

 ..."أبنائها أثر علىالحروب التي عصفت بالمدينة في العقود السابقة، وهذا ما 

 مجلس نينوى يخفق فـي تمرير خطة تنمية األقاليم بسبب خالفات أعضائه  16/06/2013 

وقال بأن أي مشروع أو خطة مقدمة من المحافظة، وبمعنى آخر من المحافظ، تالقي 

 أداء المجلس علىسلبا   أثرمعارضة من حركة العدل واإلصالح، وهو صراع 

المرأة التي ترضخ للتقاليد واألعراف العشائرية تتحمل مسؤولية : نساء الديوانية 15/06/2013 

 انهيارها في المجتمع 

لتطلع الجمهور بحقيقة ما يدور بأروقة مجلس المحافظة، واحد من أسباب ضعف ثقة 

المرشحات الجدد في االنتخابات  علىسلبا   أثرالمواطن بقدرات النساء، األمر الذي 
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 ".المحلية

 غلفنا سقوف منازلنا بالسعف لحين تسلّمنا قرض البناء : مقترضو صندوق اإلسكان 23/06/2013 

 عائلتي علىو عليَّ هذا األمر سلبا   أثركمواطن بسيط دخلي اليومي محدود، ووأنا 

الداخلية منعتنا من دخول مراكز االحتجاز وقلق على وضع النساء في : بان كي مون 23/06/2013 

  المعتقالت

 القطاعين االقتصادي والصحي فيه علىسلبا  تؤثروأكد ان تدهور البيئة فيه بدأت 

 التجارة في الديوانية يتظاهرون لمساواة رواتبهم مع بقية الدوائر الحكومية موظفو 23/06/2013 

، أكد مسؤول حكومي أن "المواطنين في ظرف استثنائي يمر به البلد علىسلبا  يؤثر"

 "أول المعتصمين"إدارة الديوانية ستكون 

إذا ما اضربوا عن العمل سيرتفع سعر كيس الدقيق من عشرة آالف دينار إلى مئة ألف، 

 محافظتنا على وسيؤثر

بوش يمارس الرسم وبلير لم يعد يدافع عن مواقفه : مهندسو الحرب على العراق 18/06/2013 

  وتشيني يقترح السينما

 علىسلبا   أثرتارضونها، لكن دعمه للحرب على العراق التي كان أغلب البريطانيين يع

 .بقية حصيلة أدائه

  أول انتخابات عراقية بعد االنسحاب األميركي تثير قلقاً من تدخالت الحكومة 29/06/2013 

 "سير االنتخابات في مناطق عدة مؤثرا علىعدم استقراره سيكون "

يــمح أثـر األسلــحـة لــم " عيد الخليــقة"الحـضــور الــواسع للمنــدائيــين في 23/06/2013 

  البيــضاء التي تهدد

سمعة البالد كونها تمثل بداية النقراضنا في  علىسلبا   تؤثرهجرتنا أو هجرة المسيحيين "

 ".موطننا األصلي

والصيادون يقتلونه بالمبيدات .. الشبوط والبني عرضة لالنقراض: الشاله يحذر 23/06/2013 

 الحشرية

جراءات المتخذة لمعالجة الصيد الجائر لألسماك ومحاضرات عن وتحسين البيئة بشأن اإل

الموارد المائية  وأثراستخدام السموم وتأثيراتها على تقليل النوع السمكي ونوعية المياه، 

 التنوع لألسماك العراقية على

سلبا   يؤثرالصعق الكهربائي يؤدي إلى قتل جميع الكائنات الحية الموجودة في المكان ما "

 "التنوع اإلحيائي في البيئة المائية على

  آالف المصلين ينجحون في الوصول إلى األعظمية وسط إجراءات أمن مشّددة 26/06/2013 

الحكومة االتحادية مطالبة االسراع في تحقيق مطالب المعتصمين وعدم جر البلد الى 

 مجمل األوضاع اثر علىمزيد من التوترات االمنية والشد السياسي الذي 
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  تضرب دهوك وتثير الهلع فـي شيخان 0,9هـزة أرضية بقوة  26/06/2013 

المنطقة بشكل كبير وانما خلفت الخوف والهلع في نفوس  على تؤثرإن الهزة لم 

 المواطنين فقط

اللجنة النيابية تدعو الحكومة لتحسين ظروف منتسبي نفط الجنوب والكـف عن  26/06/2013 

  تهديدهم بالطـرد

سير العمل في المواقع االنتاجية في الشركة مستقبال  يؤثر علىعدم تحقيق مطالبهم قد "

ويقلل من سقف االنتاج وهذا ما يدعو الى اعادة النظر واالهتمام بمطالبهم بجدية من دون 

 ".تسطيحها 

  شهور 6المستشفى االسترالي وهمّي وغير حقيقي وتوفي منذ : حكومة الديوانية 22/06/2013 

إخفاء الفساد  علىبشكل مباشر  تؤثرأن المنافع المادية والعالقات االجتماعية والحزبية 

 في معظم المشاريع

  سنحرج خصومنا بمليون صوت تبعثرت في االقتراع السابق: التيار الديمقراطي 22/06/2013 

حظوظ القائمة في  سيؤثر علىفيما يعترف اعضاء في التيار بان ضعف الدعاية ربما 

 .االنتخابات المحلية القادمة

  الحكومي" اإلهمال"موظفو ألبان كربالء مهّددون بالتسريح الجماعي بعد  21/06/2013 

يجب على الدولة دعم القطاع الصناعي بمختلف جوانبه وتحديد حجم "وأضاف طيعان 

بشكل  تؤثرخسائر القطاع الصناعي "، الفتا إلى أن "االستيراد والسيطرة على السوق

 "طبقة العمال علىمباشر 

  البرلمان الكُردستاني يثّمن دور المنظمات النسوية 22/06/2013 

 علىبشكل إيجابي  يؤثرإن الشباب إذا حل بأي مفصل من مفاصل الحياة، باستطاعته أن 

 ".ذلك المكان وأن يقدم إبداعاته ويكشف عن طاقاته في البناء والتقدم

  المالكي ال يهتم النسحابنا وبإمكانه ادارة مجلس الوزراء بمفرده: العراقية 22/06/2013 

 تؤثر علىودول "رة للضغط على التحالف الوطني مهددا بأن الكرد يسعون هذه الم

 ".المالكي لتغيير نهجه في التفرد بالسلطة، او تبديله بشكل نهائي

 "الحكومة، يؤثر علىلن "واضاف العوادي ان انسحاب وزراء الكتل 

  البيئة ترصد عدداً من المخالفات البيئية فـي مدارس المثنى 25/06/2013 

وتجمع المياه اآلسنة الناجمة عن المرافق الصحية في ساحات هذه المدارس مما سبب في 

 ".صحة التالميذ علىسلبا  تؤثرتكاثر الحشرات الضارة التي 

 (00)تقرير ديوان الرقابة المالية  09/06/2013 

عدم التزام المركز باعداد التصاميم المنجزة من قبله ضمن فترة زمنية محددة وفق 

في زيادة تركيز  انجاز االعمال علىسلبا   أثراالسس الفنية المتعارف عليها االمر الذي 
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 الثروة الزراعية والسمكية على اثرنسبة الملوحة ومالها من 

  ومطالبات باتخاذ التدابير القانونية ضده.. يةالقبض على مختطف الفتاة اآليزيد 09/06/2013 

بين العشائر اآليزيدية  - برعاية رئيس اقليم كردستان  -عقد ميثاق شرف اجتماعي"

تؤثر والمسلمة، تهدف إلى عدم فسح المجال امام حدوث هكذا قضايا خطيرة من شأنها ان 

 ".السلم االجتماعي في كردستان على

تحالفنا المضاد لسياسات المالكي لن ينفرط ولجان فرعية يمكن أن : والعراقيةالصدر  09/06/2013 

  تلبي مطالب أربيل

سير التحالف معه  تؤثر علىأمر طبيعي جاء وفق رؤى وقناعات وهي محترمة ولن "

 ".الذي جرى في اجتماعات اربيل والنجف

 .هذه التفاهمات لىع مؤثرانافيا في الوقت ذاته أن يكون تصويت كتلته على الموازنة 

 (01)تقرير ديوان الرقابة المالية  09/06/2013 

سلبا   اثرمما ( ثا/1م55)في حين ان حصة المحافظة من اإليرادات المائية تقدر بمعدل 

 شط العرب على

 .مستمرون فـي مــد أنبوب النفط عبر تركيا: وزير النفط والثروات الطبيعية في اإلقليم 09/06/2013 

تهديدات الحكومة العراقية غير دستورية وال احد يهتم بها وهي "وأشار هورامي الى ان 

 سمعة العراق في الخارج علىبشكل سيىء  وتؤثرتهديدات فارغة 

للمساءلة والعراقية تريد سقفاً زمنياً وقائمة نهائية " قانون بديل"الخماسية تقترب من  09/06/2013 

 "المجتثين"بـ

امن  تؤثر علىيدعم مقترح اطالق مرتكبي الجرائم التي ال "ويلفت الى ان دولة القانون 

 ".المجتمع

  (04)تقرير ديوان الرقابة المالية  03/06/2013 

تمت إحالة أكثر من مقاولة لنفس الشركة من قبل بعض الدوائر التابعة للوزارة ( 1)

 مستوى االنجاز ونوعيته علىسلبا   يؤثروبتواريخ قريبة جدا  مما 

  الدفاع النيابية تحمل القوات األمنية مسؤولية االشتباكات على الحدود السورية 05/06/2013 

العراق يعاني من مشاكل كثيرة، ويجب أن ينأى بنفسه عن أي أزمات "مشيرا إلى أن 

 "وضعه الداخلي تؤثر علىخارجية 

 (18)تقرير ديوان الرقابة المالية  02/06/2013 

بالرغم من افتقارها للشروط الصحية ( الساعي)المجزرة القديمة الواقعة في منطقة 

 …السالمة الصحية تؤثر علىوالمحددات البيئية وانبعاث روائح كريهة منها والتي 

  مرشحو البصرة متخوفون من عدم إمكانية مفوضية االنتخابات فـي رصد المخالفات 02/06/2013 

الملصقات التي حددتها المفوضية واألماكن التي يسمح للكيانات بوضع إعالناتهم "أن 
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 "صورة المدينة على تؤثروملصقاتهم فيها ال 

  الليبراليون متفائلون بطي صفحة الخسارة في انتخابات مجالس المحافظات 02/06/2013 

لكن مخاوف الليبراليين من هاجس اندالع أزمة طائفية، ليست العامل الوحيد الذي قد 

 حظوظهم في االنتخابات المقبلة يؤثر على

 (11)تقرير ديوان الرقابة المالية  02/06/2013 

المستوى الدراسي  علىسلبا   يؤثروتأخر وقت خروج الطالب للمدرسة الثالثة االمر الذي 

 للطالب

طالب للصف الواحد خالفا  للمعايير المقررة ( 35)حيث يصل عدد الطلبة إلى أكثر من 

 المستوى العلمي للطلبة على يؤثرطالبا مما ( 65-65)من قبل الوزارة والمحدد ما بين 

 (10)تقرير ديوان الرقابة المالية  13/51/2013 

جامعة بغداد / وجود مخزن للمواد الكيمياوية ضمن بناية قسم الكيمياء العائد لكلية العلوم

   صحة الموظفين علىسلبا   أثرمما 

مع افتقار بعض المختبرات إلى مستلزمات البحث العلمي لتقادمها وانتهاء أعمارها ...

 .دقة نتائج البحوث والتجارب التطبيقية يؤثر علىاإلنتاجية مما 

زيادة حاالت التسرب من الكادر التدريسي في كليتي القانون والهندسة، حيث بلغت 

سلبا   يؤثرخالل سنوات التقويم على التوالي مما %( 25،25%،13%،26%،26%)

 .المستوى العلمي للطلبة على

  خالفات بين كتلتي التحالف الكردستاني والتحالف الوطني تعيق إقرار الموازنة 15/51/2013 

وفي منتصف الشهر الحالي اعتبرت وزارة التخطيط أن تأخر المصادقة على الموازنة 

 عملية التنمية في العراق يؤثر علىاالتحادية 

 سنكتفي ذاتياً دون انقطاع الطاقة  0410عام : وزارة الكهرباء 12/51/2013 

سبب تدهور الكهرباء في العشرة أعوام هو بسبب تدهور الوضع األمني المتردي "

عمل المحطات  أثرت علىواألعمال اإلرهابية التي تستهدف مشاريع الوزارة والتي 

 الغازية والكهربائية

  األمم المتحدة تدعو العراق النشاء أحزمة خضراء 12/51/2013 

سخة منه امس أن  العواصف الترابية تشكل عبئا  ن" المدى"وأكد كوبلر في بيان تلقت 

صحة مواطنيها بشكل تؤثر على هائال  على اقتصادات دول منطقة الشرق األوسط، و

 كبير

 (9)تقرير ديوان الرقابة المالية  12/51/2013 

 تنامي الطلب على بقية أنواع الدهون علىسلبا   أثرتوقف وحدة الهدرجة مما 

النظام السابق بنى القصور قرب مناطقنا ولم يهتم بحياتنا وكذلك : سـكـان المسحك 11/51/2013 
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  الحكومة الحالية

 على تؤثريؤكد مسؤولون أن تقديرات الخسائر في بعض القطاعات مبالغ بها وربما 

 مصداقية تقارير مجلس المحافظة بشأن حجم الخسائر

  رار الموازنة وترجئ التصويت إلى الغدالكتل السياسية تفشل مجدداً في إق 23/51/2013 

مطلب "امس إن " المدى"وقال عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري في حديث مع 

 الموازنة ستؤثر علىالتحالف الكردستاني من وجهة نظر التحالف الوطني 

  ناشطون يحذّرون من ضعف إرادة المجتمع في مواجهة المحاصصة 23/51/2013 

 علىبشكل مباشرة،  تؤثروأضاف أن المنافع المادية والعالقات االجتماعية والحزبية 

 إخفاء الفساد في معظم المشاريع

 العالقات الخارجية النيابية تستبعد من طائلة البند السابع هذا العام 23/51/2013 

صعوبة خروج العراق من طائلة الفصل السابع في نهاية هذا العام بسبب الخالفات "

 الجهود الدبلوماسية علىبشكل كبير  أثرتالسياسية الداخلية التي 

 من متعاطي ومروجي الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية في العمارة 9اعتقال  25/51/2013 

العقل  تؤثر علىوبينت أن القانون سيحدد األدوية ذات االستعمال المزدوج والتي 

 والسلوك اإلنساني، مؤكدة وجود عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن

 المواطنون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية  21/01/2013 

ارتفاع اغلب اسعار المواد الغذائية  علىبشكل كبير  اثرتاالوضاع االمنية المتوترة 

 كبيرا من المواطنين مثل السكروالرز والمعلبات  الرئيسة والتي تالقي استهالكا

 على المجتمع" عالة"مكفوفو البصرة يطالبون بقانون يرعاهم لئال يكونوا  21/01/2013 

 تؤثر" الصعبة وغير المستقرة"في حين أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن األوضاع األمنية 

 .حقوق المواطنين عموما   علىسلبا  

 حادثة حريق في دهوك منذ بداية العام  16 05/01/2013 

الكثير من المنازل في دهوك لكن التأثير الكبير كان على مخيم  علىالفيضانات  أثرتو

 دوميز لالجئين السوريين

  القضاء يكلّف عّم الطفل سجاد بتربيته بعد تعّرضه لمحاولة قتل من قبل والده 06/01/2013 

 تؤثر علىإضافة إلى الجروح البالغة وآثار الك ي، التي قد تترك له عاهة مستديمة أو 

 "فسي في القادم من األيامسلوكه الن

الفساد ال يمكن أن ينتهي إال بمجيء عراقيين حقيقيين على رأس : مجلس الديوانية 01/01/2013 

  السلطة

إخفاء  علىبشكل مباشر،  تؤثروبين أن المنافع المادية والعالقات االجتماعية والحزبية 

 الفساد في معظم المشاريع
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 صحافة كردستان 01/01/2013 

سدا مختلفة االحجام تتواجد في حدود  21الصادرة في دهوك تقول إن " افرو"صحيفة 

محافظة دهوك وان غالبيتها قد امتألت بالمياه جراء سقوط األمطار األخيرة، موضحة ان 

 تلك السدود تؤثر علىهطول االمطار لم 

  ــــــغـــــــاماالف مـــعــــاق في واســـــط بـــــــــســـب األلــ 0 65/52/2013 

وتؤثر كيلو متر مربع، ( 2.365)أن المواقع المزروعة باأللغام في العراق تغطي نحو 

 مليون نسمة( 2.3)نحو  على

 موت طفل واختفاء والدته في فيضانات دهوك 13/52/2013 

بيت في مدينة دهوك وكما ( 255) اثرت علىوبين مدير الدفاع المدني ان الفيضانات "

 "مخيم دوميز ايضا  اثرت على

 ! للكارثة " الجيش"وديالى تهيّئ .. أهالي بابل مرعوبون من توقعات األمطار الجديدة  28/01/2013 

المواطنين بيئيا  أثرت علىوكذلك القيام بسحب المياه المتجمعة في العديد من األحياء التي 

 وصحيا

 (33)تقرير ديوان الرقابة المالية  28/01/2013 

 البيئة علىالنشاط  أثر -ثانيا  

 تزايد أعداد الالجئين السوريين فـي مخيم دوميز  13/52/2013 

 الجانب النفسي لدى الالجئين علىبشكل إيجابي  أثرما 

  اإليزيديون قلقون حيال قضية الفتاة المختطفة من مجمع شيخكا 13/52/2013 

على الجهات الحكومية والمنظمات المدنية :ويقول خيري بوزاني في حديث للمدى 

النسيج تؤثر على التدخل في هذه القضية من أجل عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي 

 االجتماعي للمجتمع الكردستاني وتوتر العالقات بينها

 صحافة كردستان 23/52/2013 

مجيء الحليب لذلك فقد تأثرت اسعاره  على أثرتان سقوط الثلوج والتغيرات الجوية قد 

 بها وازداد بمقدار الف دينار

 أشخاص باألنفلونزا الوبائية 8حكومة ديالى تؤكد إصابة  29/52/2013 

 .األشخاص البالغين األصحاء علىاألنفلونزا الوبائية بشكل خطير حتى  تؤثركما ...

 (00)تقرير ديوان الرقابة المالية  29/52/2013 

عدم التزام الشركة المقاولة بالمواصفات الفنية المطلوبة في تنفيذ بعض فقرات العمل ( 6)

 .مراحل سير العمل في المشروع علىبشكل سلبي  أثرتوالتي 

 (03)تقرير ديوان الرقابة المالية  16/01/2013 

مراحل سير  علىبشكل سلبي  أثرطرق معالجة أجزاء الهيكل الكونكريتي للطوابق مما 
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 .العمل في المشروع

 " الكوكو"ويقتلو الوقت بلعبة " أيام عصيبة"الموصليون يّدخرون أموالهم لـ  25/52/2013 

اعتقد ان هذه التظاهرات هي سياسية بحتة وتعمل على تخريب البلد وليس إصالحه، وقد "

 ..."الشارع الموصلي علىسلبا   أثرت

 ..."األسواق في مدينة الموصل علىسلبا   أثرتهذه التظاهرات "

  صحافة كردستان 25/52/2013 

حكومة اإلقليم قررت وقف استيراد السيارات إلى داخل اإلقليم ألن عددها قد تزايد بشكل "

 "سير الحركة داخل المدن في إقليم كردستان يؤثر علىمفرط مما 

  صحافة كردستان 22/52/2013 

ونقلت الصحيفة عن مراقبين سياسيين امريكيين اعتقادهم ان هذا القلق يأتي من احتمال 

 وحدة العراق علىهذا التقارب  يؤثران 

 انقطاع الكهرباء عن معامل األسمدة يتسبب بتقليص حصص المزارعين في الديوانية  26/52/2013 

عن معامل إنتاج األسمدة في العراق ألحق  1521قطع التيار الكهربائي في صيف "

 ..."المزارعين والفالحين علىسلبا  أثرضررا  كبيرا  بعملية اإلنتاج مما 

 طلبة الجامعات في الموصل مستاؤون من قطع الطرقات وتفاقم التظاهرات  26/52/2013 

 العملية التعليمية علىسلبا  اثرتمؤكدين ان االحداث االخيرة بعطلها و تظاهراتها 

العملية التعليمية في  علىسلبا   اثرتكثرة ايام العطل والتظاهرات الجارية اآلن "

 "الجامعة

 حركة التجارة بين إيران واإلقليم تؤثّر علىاالمتحانات وتقطع الطرق والثلوج تؤّجل  26/52/2013 

جيشنا الجديد يعجزعن حماية البالد بسبب تشكيلته الطائفية : قـادة وضبـاط سابقـون 53/52/2013 

 والعرقية 

هذا العام هو أسوأ عام يمر على الجيش العراقي بسبب زجه بالصراعات الداخلية وعقد "

 ".جاهزيته أثرت علىح الفاسدة التي صفقات التسلي

  نيجيرفان بارزاني يحذر من تبعات خفض موازنة االقليم 53/52/2013 

 سيؤثروحث بارزاني البرلمان االتحادي على تمرير الموازنة العامة وقال ان تأخيرها 

 .السكان وعلى مشاريع االقليم على

 مؤتمر لتطوير عمل المراكز الثقافية في دهوك  53/01/2013 

أن هنالك تضخما في عدد هذه المراكز الثقافية في محافظة دهوك ،وهذه المراكز تعاني 

 أدائها داخل المجتمع علىسلبا  يؤثرمن قلة التمويل أو ضعف مواردها المالية مما 

  هذا األسبوعموجة من األمطار تجتاح اإلقليم وستستمر لنهاية  53/01/2013 

 علىذلك  يؤثرأن إقليم كردستان سيشهد اعتبارا  من يوم السبت موجة صقيع باردة، فقد 
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 جميع المناطق العراقية والدول المحيطة بالعراق

 " هدر الوقت"تربية الديوانية تنتقد كثرة العطل الرسمية وتدعو مدرسيها إلى تعويض  53/01/2013 

 سيرالعملية التربوية علىبشكل واضح  أثرتأن كثرة العطل الرسمية 

على المعلمين والمدرسين تعويض هدر الوقت بسبب كثرة العطل من بداية العام "

سلبا على سير العملية التربوية وسبب إرباكا في  على اثرالدراسي إلى حتى اليوم، ما 

 ".تسلسل مناهج التدريس

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

  يعقد تحت مظلة أممية الشهر المقبل" 0جنيف "مؤتمر : اإلبراهيمي 11/05/2013 

 على "المؤثرةتوسيعه من خالل مشاركة جميع البلدان "معتبرة ان من الضروري 

 ...اطراف النزاع

 المؤثرةهو توسيع هذا االجتماع من خالل مشاركة جميع البلدان  1شرط نجاح جنيف "

 "األحداث في سوريا على

  تفاقم أزمة المعارضة السورية قبل مؤتمر للسالم 19/02/2013 

وابقت هذه الخطوة االئتالف تحت سيطرة مجموعة موالية لمصطفى الصباغ االمين العام 

الى حد كبير جماعة  عليها تؤثرلالئتالف الوطني السوري الذي تدعمه قطر وكتلة 

 االخوان المسلمين

  الناتو يطالب بتنفيذ وثيقة جنيف لحّل النزاع السوري 12/02/2013 

أندرس راسموسن عن قلق الحلف ( ناتو)أعرب األمين العام لحلف شمال األطلسي 

أمن واستقرار المنطقة وعلى  علىسلبا   يؤثرلتدهور الوضع اإلنساني في سوريا وهو ما 

 .دول الحلف المجاورة مثل تركيا

 "أمننا أيضا   سيؤثر علىونعتقد أن استمرار النزاع "

  صحافة عالمية 59/02/2013 

يوجد دولة عربية أكثر أهمية منها بالنسبة للواليات المتحدة، فمصر هي العاصمة الثقافية 

سيؤثر للشرق األوسط، وموقع للصراع على السلطة بين المحافظين والليبراليين، وهو ما 

 منطقةالسياسات في ال على

  استمرار حصار مدينة اإلعالم في القاهرة والحكومة تنّدد 13/06/2013 

مثل هذا السلوك، وما شابهه من ممارسات تنتهج العنف لفرض الرأي، تسيء إلى "
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قيم الديمقراطية التي  علىبالسلب  ويؤثرصورة ثورتنا المجيدة، ويزعزع مناخ الثقة، 

 "نسعى جميعا  إلى الدفاع عنها

 تراجع شعبية أوباما بسبب سياساته االقتصادية  22/06/2013 

أموال أسرهم لو  علىاالقتطاعات سلبا  تؤثروتوقع أقل من نصف المشاركين أن 

 .استمرت

  صحافة عالمية 53/06/2013 

 تؤثرواتجه نظامه نحو وضع ضوابط قمعية جديدة على المنظمات غير الحكومية التي 

 استقاللها وتمنعها من تلقي التبرعات من الجهات المانحة الدولية على

  روسيا تريد من أميركا المساعدة على تعزيز الحوار في سوريا 13/01/2013 

األطراف في سوريا الحظنا وجود  تؤثر علىخالل اتصاالتنا مع دول أخرى يمكنها أن "

فهم متزايد للحاجة للتأثير سواء على الحكومة أو على المعارضة أوال قبل كل شيء حتى 

 ."ال يصدر منها طلبات غير واقعية كشروط لبدء الحوار

  صحافة عالمية 23/01/2013 

المساعدات الخاصة بمصر  على ستؤثر: كيري يحذ ر من خفض ميزانية الخارجية

 جون كيري وإسرائيل واألردن حذر وزير الخارجية األمريكية

قدرة الواليات  علىتأثيرا جسيما  يؤثرحذر كيري من أن خفض ميزانية الخارجية سوف 

 .المتحدة على تنفيذ مهامها الحيوية على صعيد األمن القومي والدبلوماسية والتنمية

  المصري يحذر من انهيار الدولة ومحتجون يتحدون حظر التجولوزير الدفاع  13/02/2013 

تؤثر وأن إستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة األطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة "

 ."ثبات واستقرار الوطن على

  نجوم الثورة الجديدة في مصر"..البالك بلوك"و"األلتراس" 13/02/2013 

اسعار السلع والمتطلبات الحياتية اليومية للمواطن  علىمباشرة  ستؤثرهذه الشروط التي 

 البسيط

 المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة  12/02/2013 

 تؤثرلكن مصادر في المعارضة تقول إن بعضهم ال يثق في القوى الغربية ويعتقدون أنها 

 تشكيل حكومة معارضة تتفاوض مع األسد وتبقي على الدولة البوليسية دون مساس على

  القضاء األميركي صاحب الكلمة الفصل في اإلفراج عن صور مقتل بن الدن 22/02/2013 

 يؤثرلم تثبت كيف يمكن لنشر صور عن جنازة كئيبة ومحترمة في عرض البحر أن "

 .، وفق تصريح المجموعة"األمن القومي على

 شهراً على رحيل القذافي 11ليبيا تواجه تحّدي صياغة دستورها بعد  53/02/2013 

 علىأيضا  يؤثرباالستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي ال تستند إلى الدستور، مما 
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 "االقتصاد واالستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شيء

     

 

رياضة -المدى  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

  بيريز يسعى للتعاقد مع بيــل وفالكاو لتدعيم الملكي في الموسم المقبل 28/05/2013 

يجب البحث عن طريقة لكي توجد "وأضاف   مستوى الفريق، يؤثر علىإن هذا األمر لن 

 ".مساحة للجميع للعب، ونحن كان لنا خبرة في مثل هذه األمور

  دانة تحفظ ماء وجه عروس األلعاب الوطنية في الدوحة 28/05/2013 

للرجال نتيجة خطأ اللجنة (  2م) م حواجز  225تم تأجيل منافسات نصف نهائي سباق 

 المتسابقين علىسلبا   أثرالتحكيمية للسباق في ترتيب الحواجز والذي 

  التسيو يتّوج بكأس إيطاليا 28/05/2013 

وحاول روما العودة بالنتيجة إلى نقطة الصفر لكن محاوالته اصطدمت بدفاع منظم 

 .أيضا  الهجمات المرتد ة الخطرةأثرت عليه و

  مدرب سلة الكهرباء مستاء من تعامل اتحاد اللعبة 26/05/2013 

موقفه خصوصا انه لم يظهر في بطولة غرب آسيا  تؤثر علىتلك المباراة كونها لن 

 .بالصورة الجيدة فضال عن ان بطولة الكأس تعد غير مؤهلة الى البطوالت اآلسيوية

 1نانـت وغانغان يرافقان موناكو إلى ليـغ  19/05/2013 

صراعي الصعود أو  علىبشكل مباشر  مؤثرةأما بقية النتائج فقد كانت شكلية وغير 

 الهبوط

ج بلقــب كأس إسبانيـا 19/05/2013    أتلتيــكو مدريد يتــوَّ

ومرت الدقائق االولى كفترة جس نبض حاول فيها صاحب االرض التقدم نحو منطقة 

 حامل الكرة لمنع الخصوم من اللعب بارتياح علىالضغط  آثرضيفه الذي 

  صاحب عباس مهاجم ماكر برعاية جسام وبابا..نجوم في الذاكرة 13/05/2013 

بمعاقبته من النشاط الرياضي لمدة  لكن المفاجأة غير السارة تمثلت بقرار االتحاد اآلسيوي

 هذا القرار كثيرا   أثر عليهعام واحد حيث 

  اخبارهم 16/05/2013 

 (الشباب والرياضيين أثرها على المنشطات و)

  آخر خبر 12/05/2013 

 تؤثر علىمبينا  ان جدول فريقه مضغوط ولديه التزامات داخلية وخارجية ال نريدها ان 



 

474 

 

 عطاءات الالعبين

 !فيفا رمى كرة الحظر الدولي في ملعب االتحاد: حمود  09/05/2013 

معترفا في الوقت نفسه بوجود نقاط سلبية عدة نتيجة الوضع الراهن للبلد والذي مهما بلغ 

 البطولة التي تشهد تطورا  جيدا   يؤثر علىمن مصاعب لن 

  نادي أربيل يهدد باالنسحاب من دوري النخبة 07/05/2013 

ولذا نطلب من الجهات المسؤولة االتخاذ االجراءات الالزمه لعدم تكرار تلك االحداث 

 سمعة الكرة العراقية علىسلبا  سيؤثرالنه 

واعتداء جمهور القوة الجوية على مدرب والعبي نادينا والهتافات العنصرية والطائفية 

 مدرب الفريق( رادان كاسانين ) علىسلبا  اثرضد نادينا هذا 

  إدارة وفـد السباحة البارالمبية توّجه بتجاوز األخطاء الفنية 05/05/2013 

حصول  علىكثيرا  ستؤثرلقد تم توجيه الالعبين وحثهم على االنتباه لهذه االخطاء ألنها 

 في البطولة  العراق على الميداليات واألرقام

  منافسة ملتهبةتدريب الميناء يستحق المجازفة فـي : غازي فهــد 04/05/2013 

العالقة في ما  علىذلك  يؤثرالمالك المساعد لم يكن من اختيارك باستثناء مساعدك، هل 

 بينكم؟

كل عمل جمعي يواجه ضغوطا  ومشكالت، وبالنسبة لي ال يشغلني سوى عملي وعزل 

 .عطاء الالعبينتؤثر على الفريق عن أية مشكلة ممكن ان تفقده تركيزه و

  تدريبات سباحة المعاقين تدخل يومها العاشر في تركيا 04/05/2013 

ذلك  اثربعد تأمين تأشيرة الدخول الى االراضي الكرواتية التي شكلت معضلة كبيرة ما 

 مصير المشاركة العراقية في هذه البطولة على

منتخبنا في وضع حرج وعلى االتحاد رّص : مدرب حراس الســد القطري سهيل صابر 30/04/2013 

  الصفوف

سلبا   تؤثروغالبا  ما يكون متذبذبا  من مباراة الى أخرى ألسباب فنية وبدنية وأمور أخرى 

 الحارس وزمالئه في الفريق على

 (الليغــا)بلبــاو يؤجل تتويج برشلونة بلقـب  29/04/2013 

بدأ برشلونة اللقاء بإبقاء ميسي على مقاعد االحتياط نتيجة عدم تعافيه بشكل كامل من 

 أدائهأثرت على اإلصابة التي 

  تأخير التأشيرات يؤجل رحلة السباحين المعاقين الى كرواتيا 28/04/2013 

ان السفر ومراجعة الوفد العراقي مرات عدة الى السفارة الكرواتية ألجل الحصول على 

 اللياقة البدنية للسباحين علىبشكل واضح  أثرتأشيرة الدخول والمشاركة في البطولة 

  مهمة صعبة للنجف واألحداث تؤجل رحلة الكهرباء إلى السليمانية 27/04/013 
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تي تشهدها مدن عـدة في تأجيل رحلة الكهرباء الى وقد تسببت االحداث والظروف ال

 المؤثرة علىالسليمانية لمقابلة صاحب االرض في لقاء كان الطرفان ينتظرانه ألهميته 

 موقعيهما في الالئحة

  برشلونة يسعى لحسم لقب الليغا اإلسباني أمام بلباو 27/04/2013 

نأمل أن تكون هزيمة برشلونة في : وقال كارلوس جوربيجوي العب بلباو المخضرم 

 أثرت عليهمميونيخ قد 

  راضي يؤكـد جاهزية االمبراطور لمباراة اليوم 24/04/2013 

في ظل سعينا لخطف نقاط تلك   اهلي تعز اليمني  ان فريقنا أكمل تحضيراته لمواجهة

 الترتيب على تؤثرالمباراة التي وان كانت ال 

ان جميع الالعبين في أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة باستثناء سعد عبد االمير 

 يؤثر علىلكن هذا ال , وكوسرت بايز بداعي الحرمان بعد ان حصال على بطاقات ملونة 

 طموح الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية

  األولىنفط الجنوب سينافس على المراكز : عادل ناصر 22/04/2013 

نادي الميناء، مؤكدا  أن محافظة البصرة فيها  أثر علىورفض ناصر ما يقال بأن فريقه قد 

 كثير من المواهب الكروية

نادي الميناء باعتباره النادي األم في محافظة  أثر علىوجود فريق نفط الجنوب هل 

 البصرة؟

  منذ عام التغييرالموسم الكروي الحالي يُعـد األقوى : عماد عودة 14/04/2013 

ض لها بعض الالعبين المؤثرين قد  الفريق بشكل  أثرت علىكما أن اإلصابات التي تعرَّ

 مباشر

المنهاج التدريبي الذي  علىأيضا   ويؤثرحيث أن هذا التأجيل يُسهم بقتل الفورة والحماسة 

 وضعه الطاقم التدريبي

  مليار دينار 01التأهيل بكلفة ملعب كركوك تحفــة معمارية طـور  14/04/2013 

ض لها بعض الالعبين المؤثرين قد  الفريق بشكل  أثرت علىكما أن اإلصابات التي تعرَّ

 .مباشر

فيما كان من المقرر ان ينجز العام الحالي غير ان التأخير في اكمال التصاميم واالضافات 

 .جداول العمل أثر على

األولمبيةمركب ورق "تنفيذي:"باألبيض واألسود(المدى)ـالعميدي يكشف وقائع جديدةل 09/04/013 

  تأخذه األمواج حيثماتشاء

العمل الرياضي الن جميع االعضاء استأثروا  علىبشكل كبير  أثرتفتوليفة المكتب 

 بالفائدة الشخصية من الناحية المادية

نعم من خالل االندفاع الكبير الذي دخل به الرياضيون حقبتهم الجديدة بعد التغيير وهم -
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 النتائج علىذلك ايجابيا  أثر يشعرون بتوليهم مسؤولية العمل الجمعي ما 

 األسود والنسور توأمان لقلب واحد:بالمناسبة 26/03/2013 

منتخباتنا وهي تجوب بقاع  على كثيرا   اثرتوربما يعيدنا الى مربع عقوبة الحرمان التي 

 2395االرض بحثا  عن مأوى لمبارياتها الرسمية منذ حرب الخليج االولى 

  االحتراف في دوري النخبة مهم للُرقي باللعبة: ياسر دمحم كاظم 26/03/2013 

 الفريق علىبشكل أو بآخر  أثرتوتغيير الالعبين وغيرها من التفاصيل التي 

  منتخبنا يعود إلى بغداد ويواجه شقيقه السوري على ملعب الشعب 24/03/2013 

مستواهم كثيرا في حين كان اثرت على كانت العديد من قراراته قد استفزت الالعبين و

 مجامال مع العبي المنتخب الصيني

  الموفقيّة يتلقّى هزيمة جديدة بالدوري السلوي الممتاز 16/03/2013 

ومع أن اإلدارة حريصة على سمعة رياضة النادي والمحافظة على حد سواء لكنه لم تتم 

 .األداء  علىسلبيا   أثراالستعانة بأي محترف لصفوف الفريق ما 

  األهلي المصري يتّوج بكأس السوبر األفريقية..بهدفي ربيعة وبركات 24/02/2013 

إال أن األخطاء المتكررة التي وقع فيها قلبا دفاع األهلي نجيب وجمعة سببت قلقا  واضحا  

لجمهور األهلي خاصة مع االنخفاض الواضح في معدل اللياقة البدنية للفريق المصري 

 .االرتداد من الهجوم إلى الدفاع علىبوضوح  أثرالذي 

 ر على نتائج النفطغياب بعض الالعبين أثـَّ : حسام كاظم 18/02/2013 

 الفريق؟ أثر علىتغيير المدرب ناظم شاكر، هل 

  األهلي يبحث عن التعويض أمام الداخلية في الدوري المصري 16/02/2013 

مشيرا الي أن النتيجة جاءت على عكس سير المباراة مؤكدا أنه يسعي حاليا لعالج أزمة 

أثرت على ضياع الفرص التي يعاني منها المهاجمون خالل الثالث مباريات السابقة التي 

 .الفريق سلبا  

  مبارزونا في المركز الثاني للمنافسات الفرقية لبطولة الجزائر الدولية 30/01/2013 

اذ كان ذلك سببا  رئيسا  في ابعادهم عن المجاميع المتوازنة نسبيا  ووضعهم في مجاميع 

 في منافسات الفرقي بالبطولة  الترتيب اثرت علىقوية 

 00حمـودي يُشيد بموقف الفهـد في ضيــافة البصرة لدورة  22/01/2013 

 علىبصورة واضحة  اثرتتجاوز آثار المرحلة السابقة وما تخللتها من ظروف صعبة 

 .مختلف مفاصل الحياة فيه ومنها مفصل الرياضة 

  اخبارهم 16/01/2013 

وهنالك مضاعفات وتأثيرات قد تؤدي الى الوفاة المفاجئة فضال  عن اعراض وامراض 

 .جسم االنسان تؤثر على
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 واإلمارات فــــازت بمفاتيـــح هجومية عــدة .. تبديل صبــاح وراء إنقالب البحريــن  16/01/2013 

التنظيم الدفاعي كان جيدا  للفريقين الذي تميز اللعب باللعب المفتوح في مناطق الوسط 

 الفريق الكويتي أثرت علىوالهجوم مع تراجع وتمركز سريع للدفاع اإلصابات 

  عقبة كبيرة أمام مهاجمي المنتخبات الخليجية ..ناظم شاكر 16/01/2013 

نفسيته وعلى معنوياته  أثر علىلكن ناظم شاكر تعرض إلى موقف إداري صعب جدا  

 كثيرا  

 !مدربا البحرين وعُمان يتفقان على سوء ركلة البداية 06/01/2013 

إذ كان الجميع يتوقع منهما أداء  أفضل ولكن هذه عادة المباريات االفتتاحية، إذ ان كل 

 األداء والمستوى الفني أثر علىفريق ال يريد الخسارة في بداية مشواره، وهذا األمر 

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

  الزراعي في المنافذ الحدوديةمزارعو ديالى يطالبون بالحجر  30/05/2013 

وهذه الروافد تقلصت معدالتها، إضافة إلى الحالة العامة التي يعاني منها العراق وهي 

المساحات الزراعية في المحافظة المعروفة ببساتين الحمضيات  اثرت علىشح المياه 

 .والنخيل

ً : البنك المركزي  30/05/2013   مزاد العملة يسجل ارتفاعا

 البالد سيؤثر علىالتراجع في نمو االقتصاد العالمي : االقتصادية النيابية 

أسعار النفط  علىبشكل مباشر  سيؤثروقال شياع ان التراجع في نمو االقتصاد العالمي 

 ...العالمية

  ألف طن من القمح والشعير 710تسويق : التجارة 29/05/2013 

موجة من السيول واألمطار والتي وتضررت مئات األطنان من المحصولين بسبب 

 اإلنتاج علىسلبا  اثراجتاحت البالد في اآلونة األخيرة ما 

المستثمر العراقي فكيف بمن يأتي من الخارج من اجل  تؤثر علىهذه االمور "

 ... "االستثمار

 ال نتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى أكثر من السعر التخميني في الموازنة : متخصصون 23/05/2013 

قيمة الصادرات النفطية العراقية كتعرض أنابيب  تؤثر علىهناك عدة عوامل ممكن ان 

 النقل في كركوك إلى عمليات إرهابية

  البنك المركزي يدعو الستخدام النسخ المرّخصة للبرمجيات 27/05/2013 
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حجم رؤوس أموالها  اثر علىان اغلب المصارف األهلية فقدت الثقة بجمهورها وبالتالي 

 من خالل سحب الودائع المالية منها

  خارج الحدود 23/05/2013 

يعتزم البنك المركزي السوري فرض عقوبات مالية وسجن كل من يبيع ويشتري 

سعر الليرة السورية في  يؤثر علىالعمالت األجنبية دون ترخيص، باعتبار أن ذلك 

 .األسواق

الطاقة البديلة تحظى باهتمام الدول المتقدمة وسط مخاوف محلية من انخفاض أسعار  25/05/2013 

  البترول

حيث انخفضت الكلف التطويرية مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة سنوات وستنخفض 

حجم الطلب العالمي للنفط  سيؤثر علىالكلف أكثر فأكثر خالل العقدين القادمين، مما 

  .تحت هذه األسعار الحالية

  في جلسة علنية الحكومة تطرح خطة التنمية الخمسية الجديدة 26/05/2013 

الكثير من  تؤثر علىهناك أمورا من صنع نظامنا اإلداري يجب ان تعالج النها "

المشاريع، ومن مهمتنا ان نقف عند هذه االمور وكثير من المسائل بايدينا ويجب ان 

 "نعالجها

  خارج الحدود 26/05/2013 

ذلك  سيؤثر، و%95سيزيد اعتمادنا على االستيراد عن  1565في العام "مشيرا إلى أنه 

 "قدرة شركائنا على المنافسة على

على أن تحدد كل دولة توزيع إمداداتها من الطاقة وأن تبلغ شركاءها بالقرارات الوطنية 

السوق العالمية أو على دول أعضاء  تؤثر علىالكبرى في مجال الطاقة التي يمكن أن 

 أخرى

  التصريحات غير المخولة هي ما أربك السوق:البنك المركزي  20/05/2013 

القدرة الشرائية للمواطن وانخفضت بنسبة  اثر علىإن انخفاض سعر صرف الدينار 

 %(15 -%25)تتراوح بين 

  لقانون النفط والغاز 0411برلمانيون يرجحون التصويت على مسودة  23/05/2013 

اجواء السياسية العامة في عدم اقرار  يؤثر علىان اي خالف مابين كتلتين سياسيتين 

  القوانين وعلى الجانب االمني واالقتصادي

 خارج الحدود 19/05/2013 

اقتصادها سيستمر فترة أطول مقارنة بدول أخرى  علىأزمة الديون القبرصية  أثرإن 

 .بمنطقة اليورو تعاني مشاكل ديون، باستثناء اليونان

  تنجز المرحلة األولى من كري نهر ديالىالموارد المائية  19/05/2013 
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ويعاني نهر ديالى من اهمال الجهات المعنية فيما يخص عمليات الكري والتطهير وإزالة 

 تدفق مياهه تؤثر علىللحشائش والقصب التي تعلو ألمتار على جانبيه ما 

وااليرانية على حساب مصرفيون يتهمون البنك المركزي بتشجيع المصارف العربية  18/05/013 

 العراقية

َّر علىالبضائع تدخل للبالد بكميات كبيرة وبالدوالر، وهذا ما " دخل المواطن  أثــ

 ...".العراقي

 "دعم الفالح مادياً ال يكفي إلعادة الحياة للقطاع الزراعي في البالد"متخصصون  18/05/2013 

المحلية وارتفاع أسعار الوقود  الزراعة أثر علىألسباب عديدة، منها شح المياه الذي 

 .وفتح استيراد الفواكه والخضراوات

  األزمة المالية للرأسمالية وتداعياتها على االقتصاد العراقي 16/05/2013 

 السوق العراقية علىذلك بشكل ايجابي  اثروقد 

  األجيالماليون يحذرون من استخدام احتياطي البنك المركزي ويصفونه برصيد  16/05/2013 

وأكد أنه ال يمكن االستعانة باحتياط البنك المركزي لتمويل أية مشروع استثماري في البلد 

 رصيد البنك سيؤثر علىألنه 

  متنقلة تمنح قروضاً للفالحين من دون فوائد" مصــارف" 14/05/2013 

الزراعة المحلية وارتفاع أسعار الوقود وفتح  اثر علىألسباب عديدة منها شح المياه الذي 

 .استيراد الفواكه والخضر

  لجنة االقتصاد النيابية تطالب بوقف ارتفاع سعر صرف الدوالر 14/05/2013 

 علىبشكل سلبي  سيؤثرأهمية معرفة األسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التذبذب الذي "

 ".حياة الفرد العراقي

ً يشّل  11/05/2013  ارتفاع مستمر في سعر صرف الدوالر يعصف بالتجار ويخلف ركوداً اقتصاديا

  حركة السوق

 يؤثر علىال اعتقد ان ارتفاع الدوالر مقابل الدينار العراقي ( المدى)ويضيف العطار لـ 

 نسبة البيع والشراء

  االقتصاد األخضر يخفض البصمة البيئية لإلمارات 59/05/2013 

االنبعاثات الكربونية في دولة  تؤثر علىمعالجة العرض والطلب على الطاقة والمياه أن 

 اإلمارات العربية المتحدة

 زراعة العراق تضمحل 05/05/2013 

مستنقع إال أن المنشآت المائية   يقول المزارع سالم كانت هذه األرض عبارة عن

م العراق من حيث نوعية و كمية عمو أثرت علىوالمنشآت الهيدرولوجية في تركيا قد 

 المياه



 

480 

 

  توقف الصادرات النفطية في خط كركوك 13/02/2013 

عملية التصدير  تؤثر علىفيما أكد مصدر في شركة نفط الشمال ان اعمال التخريب لم 

 .والتحميل، بسبب وجود كميات كبيرة من الخزين النفطي االحتياطي

عملية التصدير والتحميل من ميناء جيهان التركي نظرا  لوجود  يؤثر علىالتفجير لن "

 "كميات كبيرة من الخزين النفطي االحتياطي

  خارج الحدود 16/02/2013 

المؤسسات المالية التي تقرض بضمان األصول وبيوت التمويل وشركات التأجير، في 

 .الصغيرة الشركات تؤثر علىمسعى لتهدئة األزمة االئتمانية التي ما زالت 

  إحالة بناء أربع مدارس بناحية قره تبّه في ديالى 17/04/2013 

 أثرفك االختناقات في بعض المدارس التي تعاني من كثرة الدوام الثنائي والثالثي الذي 

 سير العملية التربوية علىبشكل كبير 

  التموينية لم تحّد من الفسادإجراءات التجارة بخصوص البطاقة : االقتصادية النيابية 16/04/2013 

إن اإلجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لمحاربة الفساد لم تحد  من هذه الظاهرة 

 مفردات البطاقة التموينية أثرت علىالسلبية التي 

 ...عمالت أجنبية مزورة تنتشر في السوق مع غياب الرقابة 12/04/2013 

من المعروف في جميع دول العالم أن هناك إجراءات صارمة تتخذ ضد عملية التزوير "

 اقتصاد البلد علىبشكل واسع وبليغ  تؤثرلكونها 

  تقرير يكشف عن خسارة البالد ثالثة مليارات دوالر في شهرين 16/04/2013 

 عالقات العراقية الخارجية علىمؤخرا   يؤثروبين التقرير أن ذلك بات 

.. والزراعة والصناعة في خبر كان .. اقتصاد يعتاش على النفط .. من الزمن  عقد 09/04/2013 

  والسياحة تعاني من اإلحب

أن ساحة العمل المصرفي في البالد بحاجة الى تعديل مساراتها وانعكاساتها فان مشكلة 

 .البيئة المصرفية في البالد  علىبشكل كبير  أثرتالبنك المركزي 

أداء العمل المصرفي في العراق  علىبشكل كبير جدا   أثرتأزمة البنك المركزي ان " 

 .إضافة الى األزمات السياسية التي يعاني منها البلد في الوقت الحاضر

فضال  عن التغيرات التي طرأت على الهيكلية التنظيمية للقطاع السياحي المتمثلة في هيئة 

 علىبشكل سلبي  أثرتولة وهذه التغيرات السياحة سابقا  حيث حولت الى وزارة د

 المسيرة السياحية للبالد

 مصلحة اقتصادية أم عودة للحاضنة العربية؟.. إيداع األموال في مصر 06/04/2013 

موجودات البنك المركزي العراقي بقدر  علىبشكل كبير  تؤثرموضحا  أن هذه الوديعة ال 

 كونها منفعة اقتصادية لمصر

صرف الدينار العراقي ألنه  يؤثر علىإيداع أربعة مليارات دوالر في البنوك المصرية ال 
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 .يعد جزءا  من الودائع العراقية في البنوك العربية والعالمية

  الزراعة والموارد المائية ترفعان حظر زراعة الشلب 02/04/2013 

 "…الفالحين علىهذا المنع  اثر، و1559الدولة منعت زراعته عام "مشيرة إلى أن 

 تفاقم األزمة السياسية وتعطيل القوانين االقتصادية يكبّدان البالد خسائر مالية كبيرة 19/06/2013 

الذي ينعكس بدوره على الواقع األمني مما يخلق البيئة المناسبة لتحقيق النهوض 

رفع المستوى المعيشي  علىبشكل مباشر  سيؤثراالقتصادي بخطى كبيرة والذي 

 للمواطن

الـدولـة تسمـح باستيراد حتى الماء والهواء وتهمل الصناعة : صنـاعيـون وتجـار 23/03/2013 

  المحليّة

واقع الصناعة  علىسلبا   أثرقرارات وإجراءات وروتين متبع في دوائر الدولة "إن هناك 

 والتجارة في العراق

التقاطعات اإلدارية وغياب القرار الموحد وراء تلكؤ عملية االستثمار في :برلمانيون 20/03/2013 

  البالد

أخرى   التقاطعات الموجودة ما بين الحكومات المحلية من جهة والحكومة المركزية"

 النهوض باالستثمار في البالد علىسلبا   أثرت

  العراقية بالشلل ويتسبب بتكدس البضائعإجراء مفاجئ للجمارك يصيب الموانئ  20/03/2013 

حركة نقل البضائع بالشاحنات والقاطرات في  علىاإلجراء تأثيرا  مباشرا   أثروبالتالي 

 معظم المحافظات

مع " ناقصة وغير منسجمة"مهندسون أكاديميون ينتقدون مشاريع كربالء ويعدونها  18/03/2013 

  المخطط األساس للمدينة

 أثرت علىعملية التفتيت العشوائي للبساتين التي شهدتها كربالء خالل السنوات األخيرة "

 ".رئة المدينة وشوهت منظرها بشكل كبير

جهات "دنانير مزورة في بابل تزيد الطلب على الدوالر وتعيد فتح باب االتهامات على  14/03/2013 

  بتخريب" خارجية معروفة

عملنا اليومي ألننا نتعامل بمئات  علىكثيرا   أثرالعملة المزورة عادت من جديد ما "

 "األلوف من الدنانير العراقية مع كل صاحب محل

 ".أرباحنا تؤثر علىبرغم أن كمية تلك العمالت قليلة إال أنها 

والسوق سمعة االقتصاد العراقي السيما إننا نعيش عصر االنفتاح  تؤثر على"ويتابع أنها 

 ".الحرة

  شركات وزارة الصناعة تخسر تباعاً وخصخصتها باتت ضرورةً  11/03/2013 

وبالتالي   إنتاج البالد  علىسلبا   أثرولفت إلى أن عدم دعم معامل المنتج المحلي كالسمنت 
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 إبقاء المنتج المحلي في المخازن والذي كان من المفترض أن يكون له األولوية

ألف لتر يومياً من المشتقات ( 644-344)نينوى توقع اتفاقية مع كردستان لتزويدها بـ  11/03/2013 

  النفطية

الوضع في  علىفي الصيف الماضي  أثرتوقد رأى أهالي المحافظة أن تلك الطاقة قد 

 "داخل المحافظة وذلك األمر كان بمثابة هدية قدمت للمحافظة

  والتحديات في تلبية االحتياجات التمويلية المتزايدةسوق األوراق المالية  11/03/2013 

  لتحقيق المكاسب المالية  إن الشائعات والدعايات التي يطلقها الوسطاء أو المستثمرون

وتصبح األسهم في حالة من التذبذب بين   استقرار سوق األوراق المالية تؤثر على

  االرتفاع واالنخفاض

 لنفط لالقتصاد ال تنعكس على معدالت الفقر والبطالةمساندة ا: مراقبون 10/03/2013 

 اقتصادها علىهذا التغير الكبير في التركيبة السياسية للدولة إيجابيا   أثرولكن هل .. 

 العملة النقدية التالفة مشكلة يعاني منها أصحاب الدخل المحدود 03/03/2013 

مهما كانت فئتها لها تأثير كبير على مستوى دخل الفرد بصورة  القيمة النقدية التالفة"

 .مستواه المعيشي يؤثر علىعامة ألن استخدامها 

  تأسيس المجلس االقتصادي األعلى للقطاع الخاص 09/03/2013 

بشكل كبير  تؤثرسيقوم بدور حيوي في الحد من النزاعات السياسية التي "مشيرا إلى انه 

 "مستوى األداء االقتصادي للبلد على

  ارتفاع معدالت التضخم وتراجع التنمية االقتصادية وراء انخفاض قيمة الدينار 06/03/2013 

إن هيمنة القطاع النفطي على جميع القطاعات االقتصادية األخرى جعلتها عديمة الفائدة "

 "مستوى االقتصاد في البالد أثرت على و

سعر صرف الدينار هي عوامل داخلية وباإلمكان  تؤثر علىأن العوامل التي ممكن أن "

 ".االحتياطي النقدي السيادي " معالجتها عن طريق 

  بغداد والرياض ترفعان إنتاج أوبك لشهر شباط الماضي 02/03/2013 

بسبب الخالفات بين بغداد وأربيل بشأن تسديد مستحقات الشركات العاملة في اإلقليم 

 الصادرات الجنوبية أثرت علىباإلضافة إلى سوء األحوال الجوية وأعمال الصيانة التي 

  خارج الحدود 52/06/2013 

هذه  تؤثر علىوحذر المجلس من أن األزمة السياسية التي تمر بها البالد حاليا قد 

 االنتعاشة وتدفع االقتصاد إلى الركود

مركز البالد يتراجع على قائمة سهولة ممارسة االعمال بسبب البيروقراطية وسيطرة  13/01/2013 

  المصارف الحكومية

نستطيع القول إن البنك المركزي تحمل الثقل األكبر في محاولة منه للحفاظ على سعر 
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 األداء العام لالحتياطات النقدية التي يمتلكها البنك يؤثر علىصرف العملة المحلية ما 

  األسواق المالية ودورها فـي تمويل التنمية: وجهة نظر اقتصادية 13/01/2013 

قدرة المستثمر في  علىسلبا  يؤثرضعف قاعدة البيانات التي يتطلبها عمل الشركات مما 

 .اتخاذ قراره االستثماري

السياسة اإلسكانية وإهمال القطاعات االقتصادية وراء ارتفاع معدالت  غياب:اقتصاديون 25/02/2013 

  التضخم

العراق باعتباره مستوردا   أثر علىمبينا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول العالم 

 للمواد الغذائية

 خارج الحدود 24/02/2013 

 البالد أثرت علىوخالل مقابلة متلفزة أقر نجاد بأن تطورات من خارج اقتصاد إيران 

 شركة النفط الوطنية ال ترى النور إال بعد تشريع قانون النفط والغاز 26/02/2013 

الخالفات بين حكومة المركز واإلقليم جاءت نتيجة تباين التفسيرات الدستورية التي "

العالقة مابين اإلقليم  على سلبا   يؤثرتخص الثروة النفطية في البالد،الفتا  إلى أن ذلك 

 والمركز

  دولة تشارك في معرضين لإلنشاءات والصناعات الغذائية في البصرة 17شركة من  84 26/02/2013 

بشكل كبير  يؤثرويبدو أن التوتر الذي يشوب العالقات السياسية بين العراق وتركيا لم 

 التعاون والتبادل التجاري بين البلدين على

  ليكون رئة جديدة تنعش مدينة الذهب األسود( خاصة)آمال بإحياء نهر  22/02/2013 

النهر تعرض لتجاوزات كبيرة من بناء دور سكنية ومخازن للشركات على ضفافه ،إلى "

 ...جمالية كركوك أثر علىرمي األنقاض مما 

  مجلس محافظة نينوى يفشل فـي المصادقة على إنشاء مصفًى للنفط بالمحافظة 15/02/2013 

وقعت مذكرة تفاهم مع محافظ نينوى لتشييد وتملك المصفى األهلي التجاري وهذا ما 

 مستقبل نينوى يؤثر على

  معتمراً  014السعودية تستأنف رحالتها الجويّة إلى بغداد بنقل  15/02/2013 

عمل وزارة النقل  يؤثر علىالتوتر السياسي بين العراق والسعودية ال "وأكد نوري أن 

ا مع الناقل الوطني السعودي ألن الوزارة تعمل بالجانب الخدمي الفني وال ومؤسساته

 "تحمل أي موقف سياسي من أية جهة

  غياب االستقرار األمني والسياسي يخلف ركوداً اقتصادياً في األسواق المحلية 13/02/2013 

للذهاب الى األسواق   اما بالنسبة الى باسم علي وهو احد المواطنين الذين تدفعهم الحاجة

حياة  علىفقط  تؤثرهذه االنفجارات ال ( المدى)التي تتناسب مع دخلهم اليومي يشير لـ

 المواطنين
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 .الدخل الشهري يؤثر على  في مثل هذه الظروف  واستغالل بعض الباعة للمستهلك

من أعمال إنشاء قناة شط العرب والبصرة غير %  94الموارد المائية تؤكد إنجاز  19/02/2013 

  راضية

ويشكو مواطنون في مناطق جنوب شرق البصرة، من ارتفاع كبير في نسبة ملوحة مياه 

 .حياتهم اليومية عبر اإلضرار باألراضي الزراعية، وحيواناتهم أثرت علىشط العرب، 

  تطالب ذي قار بإغالق قناة الخميسية لوقف الملوحة وتهدد بالتظاهر ضدهاالبصرة  18/02/2013 

هطول كميات كبيرة من األمطار يجرفان مياه البزول بكميات كبيرة باتجاه الناصرية 

حياة السكان والمزروعات والحيوانات في مناطق عديدة  علىذلك سلبا  اثروالبصرة، وقد 

 في البصرة

  منطقة وقرية 100عدم وصول الطاقة الكهربائية إلى بابل تؤكد  16/02/2013 

األسالك والمحوالت الكهربائية واألعمدة والمحطات الثانوية بقيت كما هي منذ ذلك "

توصيل الطاقة الكهربائية إلى عدد كبير من القرى  علىبشكل كبير  اثرالوقت وهو ما 

 ".واألحياء

  ة العقارية لحل مشكلة السكن في البالدالجلبي يقترح تأسيس هيئة للتنمي 15/02/2013 

فيما لفتت الخبيرة االقتصادية سالمة سميسم إلى إن هذا المشروع هو الوحيد الذي تم فيه 

 التضخم يؤثر علىإنفاق ال 

  خارج الحدود 15/02/2013 

جاهزية  يؤثر علىكما أن الخفض، الذي يتوقع أن يبدأ في األول من الشهر القادم سوف 

 الجيش األميركي

  رؤيــة استشــراقية/ مــالمـــح الــوقـــود األحــفــوري في العــالم  08/02/2013 

ذلك  أثرباإلضافة إلى المنافسة المحتملة للوقود الصخري نظرا  للتطورات التكنولوجية، و

 العرض والطلب العالميين على

  خارج الحدود 05/02/2013 

 .هيكلية االقتصاد السوري بشكل عام ستؤثر علىالفتا إلى أن األزمة 

  مواطنو واقتصاديو بابل يشتكون من إغراق أسواقهم بالسلع الرديئة 03/02/2013 

نسمع بين الحين واآلخر بأن الحكومة ستقوم بوضع أجهزة لكشف البضائع الفاسدة من "

 ".السوق المحلي علىذلك  أثردون أن نلمس 

  مزارعو البصرة يشكون عدم تسويق محاصيلهم الزراعية بالقرب من مزارعهم 02/02/2013 

أسعار المحصول حيث تؤخذ  علىسلبا   تؤثرواضاف الحصونه ان هذه العمولة العالية 

 من قيمة ما يبيعه المزارعون مما تؤدي الى خسارتهم

  خارج الحدود 52/01/2013 
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 سيولته أو مركزه المالي تؤثر علىوأشار بيان المصرف إلى أن هذه السرقة لن 

  خارج الحدود 13/52/2013 

توقع البدري أن تظل اإلمدادات جيدة بالسوق لتلبية النمو المتوقع في الطلب، إال إذا وقع 

 مستوى اإلنتاج العالمي يؤثر علىحادث كبير 

  بقلة الطلب على النفط في األسواق العالميةتخوف من تأثر البالد  15/52/2013 

على سقف اإلنتاج ألنه   مشيرا  الى ان تحديد أسعاره يكون باالتفاق بين الدول المصدرة

 .تحديد العرض والطلب العالمي  يؤثر على

األسعار حسب معدالت  علىسلبا أو إيجابا  يؤثروعن عامل الطلب أفاد التقرير بأنه قد 

 انتعاش االقتصاد العالمي واالقتصاد األوروبي

إعادة تأهيل صناعة النفط التحويلية ترتبط بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة : نفطيون 12/01/2013 

  الفاعلة في هذه الصناعة

وضمان التوزيع الجغرافي العادل لخطط التنقيب واالكتشاف واالستخراج واإلنتاج بين 

الكفاءة االقتصادية واإلدارية للعمليات  يؤثر علىجميع المحافظات واألقاليم، بما ال 

 البترولية

  مليار دينار ومشاريعنا في خطر 000أقل بـ  0413ميزانيتنا للعام : واسط 12/01/2013 

حجم المشاريع الجديدة الموضوعة  علىسلبا   سيؤثرجراء كان اضطراريا لكنه هذا األ"

 "1526ضمن خطة 

  وتخوف من تأخيره بسبب األزمة السياسية 0413مطالبة بتمرير قانون موازنة  15/01/2013 

اداء عمل دوائر ووزارات الدولة وكذلك  سيؤثر علىمؤكدين ان تأخير التصويت عليها 

 .على نمو االقتصاد الوطني

إن مجلس النواب والسياسيين جميعهم مشغولين في االزمة السياسية الحالية التي يمر بها 

 .االقتصاد الوطني علىسلبا   سيؤثرالبالد، مؤكدا  تأخير اقرار الموازنة 

أن أغلب الوزارات والهيئات تشكو سنويا  من تأخر ارسال تخصيصاتها ضمن الموازنة 

 مشاريعها وخططها االستثمارية تؤثر علىالعامة مما 

عمل الوزارات ومؤسسات  علىكثيرا  يؤثران تأخر اقرار الموازنة   وقال الخفاجي

 ...الدولة التي تشتكي من التأخر في اقرار الموازنة االتحادية

تنفيذ المشاريع الخدمية  علىسلبا   سيؤثرقال القريشي إن تأخير اقرار الموازنة العامة و

 ...واالستثمارية في البلد

 المالية النيابية تحذر من خطورة عدم دعم القطاع المصرفي في البالد 13/01/2013 

في أن يدخل في مساهمة كبيرة لتنشيط هذه الحركة المصرفية وتدعيمها بأنظمة ودورات 

 ".اقتصاد البالد علىأيضا  فستؤثرتدريبية 

كل هذه اإلجراءات لو طبقت ستصب في خانة اإلصالح المصرفي ،بالتالي إذا لم يتم "
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 "قتصاد الوطنياال علىتأثيرا سلبيا  سيؤثرإسعاف القطاع المصرفي في البالد فإن ذلك 

 ".االقتصاد الوطني العراقي في كل فروعه يؤثر علىتطوير المصارف "مبينا أن 

  النمو الحاصل في االقتصاد العراقي ال يعول عليه:خبراء اقتصاديون  19/01/2013 

الناتج المحلي  علىسلبا  يؤثروان اي انخفاض بالطلب على النفط يقلل االنتاج وربما 

 االجمالي

نسبة إقليم " ال تمس"بتعديالت طفيفة  0413الثالثة الكبار يؤيدون إقرار موازنة  15/01/2013 

  كردستان

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحافي 

السكان  سيؤثر علىالحالي، إن تأخير الموازنة  1526عقده، في السابع من كانون الثاني 

 "يع اإلقليموعلى مشار

الحكومة في تقديم " تلكؤ"أو " امتناع"من جراء الخالفات بين الكتل السياسية الكبيرة، و

 برامج الحكومة والمحافظات يؤثر علىحساباتها الختامية كما يطالب نواب كثر، مما 

 خارج الحدود 15/01/2013 

في بداية مناقشات المجلس ألداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع "

 ".مجمل الحياة العامة تؤثر علىالتنمية االجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية 

  تعاقدات تجارية في مهب الريح وتضخم نقدي مرتقب جراء غلق المنافذ الحدودية 14/01/2013 

سير االلتزامات والتعاقدات بين تجار العراق والشركات  اثر علىلق وكذلك قرار الغ

 والمجهزين في الدول االخرى

 أثر علىتتابع قرار الحكومة العراقية االخير المتعلق بإغالق الحدود بين البلدين والذي "

 "عملية استمرار تزويد االردن بالنفط الخام العراقي

  التجارية جراء إغالق منفذ طريبيل الحدوديشلل يُصيب الحركة  12/01/2013 

السوق المحلية في  سيؤثر علىباالضافة الى المسافرين مبينا  ان استمرار غلق المنفذ 

 عموم البالد

حركة التجارة أو السير على الطريق السريع ولو  تؤثر علىمشيرا إلى أن التظاهرات لن 

 %2بنسبة 

  ر بضائعهم على الطريق السريع وخبراء يحذرونمواطنون يشكون صعوبة مرو 53/01/2013 

مطالبين الحكومة بالنظر الى مطالب المحتجين، في الوقت عينه حذر خبراء من استمرار 

 الحركة التجارية في البالد ستؤثر علىالتظاهرات الشعبية كونها 

في بعض المحافظات والتناحرات السياسية بين الكتل النيابية   إن استمرار التظاهرات

 الوضع االقتصادي في البلد سيؤثر على

  النجف تفتح فرعا للبورصة وتداول االسهم 53/01/2013 

 تؤثر علىالمشكلة السياسية التي يمر بها البلد من تظاهرات وصراعات سياسية لم "



 

487 

 

 "وال على تواصل الغرف التجارية في المحافظات فيما بينها النشاط االقتصادي

 

 

رأي -المدى  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

  الفساد والفقر والمواطن 30/05/2013 

والسياسة   االقتصادية الموجهة لصالح الطبقة الغنية أحد أهم آليات إنتاج الفقر،  السياسات

 ...للفقر  سعر الفائدة هي أهم السياسات المسببة على تؤثرالنقدية التي 

خفض  علىذلك سلبيا   وأثّروأدت السياسات النقدية السابقة إلى ارتفاع معدالت التضخم، 

 .القيمة الشرائية لشرائح كثيرة في المجتمع

فضال  عن أن األزمات السياسية واألمنية التي أفضت إلى هروب رؤوس األموال من البلد 

 سوق العمل واإلنتاج معا   علىكثيرا   أثرمما 

  الشريك القـوي.. المجتمع المدني  25/05/2013 

نسق  علىسلبا  أثر وتسبب أيضا في إصابة معظمها بعاهات شوهت عملية تأسيسها، و

  .نموها وعطـَّل الكثير من طاقاتها

  إعالم ضد الفساد 20/05/2013 

للفصل في  عليه يؤثروهو قد يسبق القضاء في تجريم المشتبه بهم او تبرئتهم ، او قد 

 قضايا الفساد المعروضة في االعالم

 المرأة وحق التعليم  18/05/2013 

دورها في المشاركة في اتخاذ القرارات وخاصة تلك القرارات  يؤثر علىوبالتالي 

 المتعلقة بحياتها وحقوقها

 نظرة في االتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل  53/05/2013 

فتشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى صيغة لحسم قانون النفط والغاز وفق االتفاق السابق 

 المؤثرةيشكل خطوة ملحة لحلحلة أحد أهم الملفات العالقة و 1553بين الطرفين في 

 العملية التنموية علىتأثيرا مباشرا 

 صعود نحو المستقبل .. الصحافة الكردية 19/02/2013 

 إحداث التغيير علىوقادرة  مؤثرةالصحافة الكردية اآلن فاعلة و

 جدلية التأثير والتغيير .. أنسنة اإلعالم 23/02/2013 

 علىمباشرة  يؤثرحينما تخلق التصريحات المتنافرة بين أطراف األزمة جوا  متوترا  

 نفسية المتلقي بمختلف األعمار والفئات
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  استخدام اليورانيوم المنّضب في العراق وما ترتّب عليه في أحدث تقرير دولي 26/02/2013 

الحياة اليومية للمدنيين  يؤثر علىومن خالل ذلك توثيق عدم اليقين الذي ال يزال 

 العراقيين

  خريف البيئة... ربيع العرب 59/02/2013 

إلى  1525( يونيو)دوالرا  للطن في حزيران  253فتضاعف أسعار القمح العالمية من 

إمدادات الغذاء وتوفره في  علىبشكل ملحوظ  أثّر 1522( فبراير)دوالرا  في شباط  613

 ...مصر

مليون شخص بحسب  2,6 على أثرفي المئة من قطعانهم، ما  95وخسر الرعيان نحو 

 .1522تقرير لألمم المتحدة عام 

 االنتخابات بين العصبيات والحداثة  23/06/2013 

 يؤثر عليهاوال يغير األوضاع القائمة وال 

  بابا التمويل الياباني 55/06/2013 

أن هؤالء المرشحين كانوا وثيقي الصلة بوزارة المالية بسبب أنهم أمضوا فترة طويلة من 

 استقالليتهم يؤثر علىحياتهم المهنية في تلك الوزارة مما سوف 

 !!عاطلون عن العمل%  17و..من الشعب المصري تحت خط الفقر%  04 26/01/2013 

تكلفة االنتاج علي  يؤثر علين حجمه حيث يدخل األجر ضمن عناصر االنتاج وبالتالي فإ

 رب العمل

  الذي يأتي باالنقالب... شباط الكذّاب 25/01/2013 

 علىاالنقالب  يؤثرولن " الشعب يريدني"أنا موقن أنه كان يبتسم ويؤكد لنفسه مرارا  أن 

 ".مجرد فقاعة"وربما قال في نفسه إن األمر . الدولة

 أوضاع المرأة والطفل في العراق تتراجع : تقرير دولي 13/52/2013 

 عدد كبير من العراقيين يؤثر علىأول تلك العوامل هو أن الفقر مازال 

  الثقافة بين العمل الفردي والجمعي 29/52/2013 

نفسه، ومجيد ذلك المثقف الذي يعتد   علىغيره  يؤثرعظيم ذلك المثقف أو اإلنسان الذي 

 بذاته ويحترم نفسه، ويكتفي بنجاح العمل الثقافي دون أن تُنسب له أسباب النجاح

  المصـــــري" غـــــودو"فــي انتـــظار 23/52/2013 

 .الخارطة االنتخابية القادمة تؤثر علىقد .. بادرة إيجابية في مواجهة التيار اإلسالمي

  أن تـكــــــــون مســـلــمـــــــــــاً فــــي بــريـطــــانـيــــــــــا 53/52/2013 

سيقولون إن التحقيقات ستأخذ مجراها وإن المجرمين لن يفلتوا من العدالة، ثم يؤكدون أن 

 الوحدة الوطنية علىأبدا  يؤثرهذا الحادث المؤسف لن 

  وقفة إلعادة النظر 59/52/2013 
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بل يجب أن تكون آليات عمل النظام قابلة لالستمرار بالعمل بمهنية خالصة غير قابلة 

مجمل  تؤثر علىالتي باتت " نزاعاتهم"أو " توافقاتهم"للتأثر بأهواء ورغبات السياسيين و

 تفاصيل حياة المواطنين

  أهميته وبعض نتائج االقتطاع منه.. احتياطي العملة األجنبية 53/52/2013 

نافذة بيع العملة األجنبية في البنك  علىبالسلب  سيؤثرإن اقتطاع جزء من االحتياطي 

 المركزي

 

 

محليات -المدى  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

إجراءاتكم تتعدى على الهيئات :تركي يسلّم رسالة استنكار لرئيس القضاءاألعلى 30/05/2013 

 المستقلة وتهّز اقتصادالعراق 

أعضاء مجالس إدارة في القطاع المصرفي دون وجود شكوى من البنك بشأنها، مذكرا 

 يؤديمجلس القضاء بأن ذلك يتعارض مع استقاللية الهيئات المستقلة والعامة ويمكن أن 

 .هزة في االقتصاد العراقي الى

 اخبار سياسية  30/05/2013 

خلق حكومة محلية قوية قادرة على النهوض بأعباء  ستؤدي إلىمبينا ان تلك المبادئ 

 .المرحلة القادمة والنجاح فيها

تزوجن خارج " قاصرات"ضحاياها  0410الف حالة طالق في  34ذي قار تسجل  30/05/2013 

 المحاكم 

سنة غير مؤهالت للحمل وتربية ( 25 -21)الفتيات القاصرات التي تتراوح ما بين "

في بعض  تؤديلكثير من االضرار الصحية للفتاة والطفل، قد االطفال، مما يسبب ا

 ".وفاة االم والجنين اثناء فترة الحمل والوالدة الىاالحيان 

 بدالً عن الطعام " البانزين"أزمة وقود فـي النجف تدفع األهالي للبحث عن  29/05/2013 

تجمع طوابير المواطنين والمركبات أمام أبواب المحطات لعدة  أدى الىاألمر الذي 

 .ساعات طلبا للتزود بالوقود

 صحة األنبار تعلن عن إجراءات وقائية ضد الكوليرا وتنفي حدوث إصابات في مواطنيها  29/05/2013 

حالة الجفاف الذي يعطل أجهزة الجسم  يؤدي إلىوفي حالة استمرار حالة التقيؤ والغيثان 

 السيما الكليتين مما يؤدى إلى الوفاة

االقتصاد العراقــي يشهد ركـوداً هـو األسـوأ منـذ سنوات على وقع االنهيار : خبـراء 29/05/2013 
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 السياسي واألمني 

شح البضائع باالسواق المحلية  سيؤدي الىتلكؤ النشاط االقتصادي "ويؤكد انطوان ان 

وقلة االستيراد وقلة فرص العمل مما يدفع أصحاب النفوس الضعيفة الى استغالل الوضع 

 ".ورفع أسعار البضائع والسلع

مسؤولون محليون يهددون بقطع طريق ميسان مع بغداد احتجاجاً على عدم صرف  28/05/2013 

 رواتبهم 

ساعات،  3  العاصمة بغداد لمدة المؤدي إلىالعام  المتظاهرين تمكنوا من قطع الطريق

 وغدا  سنقوم بنصب المخيمات والسرادق في الشارع الرئيسي الرابط بين العمارة وبغداد

وأكدوا أن اعتصامهم سيستمر لمدة ثالثة أيام، مهددين بدورهم، نقل اعتصامهم إلى 

المنطقة الخضراء في حال لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم، فيما قطع المعتصمون 

 مجلس محافظة كربالء المؤدي إلىالطريق 

 يوم سياسي  28/05/2013 

أسوار الدائرة ، مما يعني ان تشغيل  فضال عن وجود مدرسة ابتدائية ومجمع سكني خلف

 .كارثة إنسانية بكل المقاييس سيؤدي إلىهذه المعدات مع المواد المشعة المصاحبة لها 

" أجواء طيبة"اتحاد الطلبة ينتقد أخطاء أسئلة االمتحانات الوزارية ويطالب بتوفير  28/05/2013 

 للطالب 

 تؤدي الىهذه األفعال يا حكومتنا ال تقل خطورة عن اإلرهاب إن كنتم ال تعلمون؛ ألنها 

 ضياع جهود الشباب وإيصالهم إلى حافة اإلحباط

" الفيس بوك"إلغاء خدمة اإلنترنت في مبنى محافظة بابل بسبب اندماج الموظفين بـ  28/05/2013 

 " المواقع اإلباحية"و

بعض الموظفين ال يعيرون أهمية للمواطنين وذلك النهم مندمجون في تصفح اإلنترنت "

 ".استنفار بعض المواطنين إزاء تعامل الموظفين أدى إلىوالفيس بوك، وهذا ما 

 على مرأى أجهزة األمن " استعراضات عسكرية"أحياء بغداد الشرقية تشهد  27/05/2013 

تفجير مزدوج بعبوات ناسفة وسط صالة لاللعاب في مقهى دبي في حي العامرية  ادىو

 .مقتل العشرات من الشباب الىعشية االنتخابات المحلية الماضية، 

 المدى تحصل على كتاب إقالة العيساوي بتوقيع المالكي  27/05/2013 

انتقاد واسع من مختلف األطراف، وسط  الىتعامل الحكومة مع المتظاهرين  ادىو

 مخاوف من ان تنجر البالد بعد موجة العنف االخيرة

كارثة إنسانية تهدد حياة العاملين في شركة نفط الجنوب بعد تعرضها : الطاقة النيابية 27/05/2013 

 " سيزوم"إلشعاعات الـ 

كارثة  سيؤدي الىوهذا يعني ان تشغيل هذه المعدات مع المواد المشعة المصاحبة لها 

 ..إنسانية بكل المقاييس
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 يؤدي إلىوتنتج اإلشعاعات في حقول النفط بشكل طبيعي عن تفاعل الماء والصخور، ما 

 انحالل اليورانيوم والراديوم والرادون في الماء

 هاك حقوق المرأة بعد التفسير الخاطئ للقرآن ونفوذ العشيرة رجال دين يقّرون بانت 27/05/2013 

 أدى إلىلكن تغلب العادات والتقاليد العشائرية والتفسير الخاطئ لآليات القرآنية الكريمة "

 ".1556انتشار العنف بشكل كبير خاصة بعد أحداث سنة 

ورش العمل أسهمت في تصحيح الكثير من المعلومات والتشعبات الدينية التي فسرت "

 ".معرفة أفضل بحقوق المرأة في األديان المختلفة أدى إلىبطريقة خاطئة مما 

المحسوبية تمنع تنفيذ أوامر القبض بحق أصحاب المولدات المتالعبين : مجلس بغداد 26/05/2013 

 بتسعيرة األمبير 

د من أصحاب المولدات يستبدلون الكاز اويل بالنفط األسود المخالف لشروط البيئة العدي"

 "بث سموم عبر سماء العاصمة يؤدي إلىوالذي 

أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البالد، مبينة 

 اقة المستوردةالوصول لالكتفاء الذاتي واالستغناء عن الط سيؤدي إلىأن ذلك 

 العمارة تعيد العمل بنظام المخاتير ابتداًء من األسبوع المقبل  26/05/2013 

سيجمع معلومات بطاقة السكن والبطاقة التموينية وهوية األحوال لكل فرد ليكون قاعدة "

 ".الحد من دخول الغرباء يؤدي الىمتكاملة لكل أسرة ما 

المحسوبية تمنع تنفيذ أوامر القبض بحق أصحاب المولدات المتالعبين : مجلس بغداد 26/05/2013 

 بتسعيرة األمبير 

إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خالل السنوات 

 زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين أدى إلىالماضية، مما 

 عراقياً تعرضوا النتهاكات على يد القوات البريطانية  184لندن تغلق التحقيق بملف  25/05/2013 

 نفقات ال ضرورة لها وتأخير غير مقبول يؤدي الىاذ ان امرا كهذا كان من شأنه ان 

 يوم سياسي  24/05/2013 

في وقت كان يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبينهما 

 .حل تؤدي إلىوالكتل، بدال  من الخالفات والمهاترات التي ال 

 ما حدث في الحويجة يذكرنا بممارسات صدام : محافظات وسطى وجنوبية 8مواطنو  22/05/2013 

أزمة طائفية جديدة وحالة كره بين  إلثارة سيؤديالوقت غير مناسب للتصعيد الذي "إن 

 ".المحافظات والجيش العراقي فضال  عن حالة من البغضاء بين أبناء العشائر

 األزمة في سوريا تؤجج التوتر الطائفي في العراق : واشنطن بوست 23/05/2013 

ازدادت عمليات االغتيال التي تستهدف السنة والشيعة على حد سواء بعد ان اغارت 

 شخصا 25مقتل  ادى الىالقوات الحكومية على مخيم المعتصمين في الحويجة ما 
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اجتماع افشلتها  044التأريخ واإلسالمية منفذان للتدخل الساسة و : التربية البرلمانية 23/05/2013 

 الخالفات 

الوزارة نتيجة لهذه التوصيات سيتركز على رفع المستوى العلمي، والتخطيط عمل "

ان تكون الرقابة على دوائر التربية في المحافظات قريبة، وان سيؤدي الى والمتابعة و

 ".تكون األيدي العاملة من نفس المحافظة

غياب  ييؤدوفيما اقرت بوجود اخطاء فيما يتعلق بتسريب االسئلة الوزارية متوقعة ان 

الف  23على االمتحانات، تحدثت صعوبة تفادي اخطاء " تأثير سلبي" الىالوزير 

  .موظف في الوزارة

عمل الوزارة نتيجة لهذه التوصيات سيتركز "وتوضح عضو لجنة التربية البرلمانية ان 

ان تكون الرقابة على سيؤدي الى على رفع المستوى العلمي، والتخطيط والمتابعة و

 ..."التربية في المحافظات قريبةدوائر 

 وتحذّر المواطنين من فايروس الكورونا .. تعليمات جديدة بخصوص استيراد األدوية 23/05/2013 

أما الفيروس الجديد فيختلف عن السارس في أنه يسبب التهابا  حادا  في الجهاز التنفسي، 

 .الفشل الكلوي إلىبسرعة  ويؤدي

األوكسجين إلى الدم مسببا  قصورا  في وظائف أعضاء كما قد يمنع الفيروس وصول 

 الوفاة في حاالت معينة يؤدي إلىما قد , الجسم

 مجلس الوزراء يوصي بتوزيع الجوامع الرئاسية بين الوقفين الشيعي والسني  23/05/2013 

النزاع والخالفات الخطيرة بين الوقفين الشيعي والسني على خلفية استمالك متبادل  أدىو

 3)أن يخطو رئيس الوزراء نوري المالكي، في  إلىللمساجد والمراقد المقدسة والمقابر، 

 ، بخطوة لنزع فتيل األزمة(1521حزيران 

لغاء قيادة تؤدي إل" مجهولة أسباب"من كبار قادة الدفاع و 13تغييرات واسعة تطال  23/05/2013 

 عمليات الكرخ 

 أربيل جبل اإلعمار الشاهق ( .. أوراق من ملف االستثمار االنفجاري األربيلي) 22/05/2013 

ال نستطيع خلق أراٍض تحتوي كل هذه المشاريع ولكننا نحاول تجاوز هذه المرحلة انما 

 تأخر االستثمار أدى الىتأخير العمليات االقتصادية 

نهرنا الخالد اصبح ملوثا باإلشعاع اإليراني وفضالت : البصريون يستذكرون شط العرب 22/05/2013 

 بغداد النفطية 

فضال  عما يواجهونه من مصاعب حياتية وأخرى ناجمة عن شح الوقود وغياب الدعم 

 .تناقص كبير بعدد الصيادين في البصرةأدى إلى الحكومي، وهو ما 

موعد انتخاباتنا الجديد غير موفق والتحشيدات األمنية ستؤثر : نواب األنبار ونينوى 22/05/2013 

 على ناخبينا 

اتهم نائب عن األنبار الحكومة بالتأثير على الناخبين من خالل تحشيد قوات األمن في 
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 .عزوف الناخبين من المشاركة في االقتراع يؤدي الىالمدينة وهو ما قد 

المواطنون متعبون والساسة : ساينس مونيتر تستبعد اندالع حرب أهلية في العراق 22/05/2013 

 سيخسرون أموال النفط 

 الىفي الماضي  يؤديقد كان في مد وجزر على مدى سنوات في العراق، من دون ان 

 صراع دموي طائفي واسع النطاق

المركزية إدارية "فظات يمنحها انتهينا من تعديل قانون للمحا: األقاليم البرلمانية 22/05/2013 

 " وأمنية

 تؤدياذا كانت " االقلمة"وفيما اكدت تأييدها القامة االقاليم على اسس قانونية، رفضت 

 طائفية لحرب

المرجعية الدينية تؤيد مبادرة السعدي وترى أن الحكومة فشلت في : علماء النجف 21/05/2013 

 " مظلومية السنة"معالجة 

تقف وراء االحتجاجات، وان الحكومة " مظلومية سنية"مؤكدة ان المرجعية تعتقد بوجود 

 .الشعارات ادى لتضخمفشلت في التعامل معها مما 

وذكرت المصادر ان المرجعية ترفض اقامة االقاليم على  .مما ادى لتضخم الشعارات

 .تقسيم البالد ستؤدي الىاسس طائفية النها 

صحوة " سيؤدي لوالدةوتشددها " جبهة النصرة"القاعدة العراقية هّمشت : رويترز 21/05/013 

 " سورية

 " الدهفة ديمانه"امتحانات الطلبة تحرم المندائيين من االحتفال بالتعميد الذهبي  21/05/013 

تأجيل  إلىتوافق العيد مع موعد امتحانات الطلبة التي حددتها وزارة التربية  أدىفي وقت 

 . االحتفال المسائي

 يوم سياسي  20/05/2013 

هاتين   تواجد الضباط البعثيين في وزارتي الداخلية والدفاع والفراغ االمني الحاصل في

 .تصاعد االعمال االرهابية ادى الىوادارتهما بالوكالة   الوزارتين

 حليف سابق للمالكي في كربالء يمنع دولة القانون من تشكيل الحكومة المحلية  20/05/2013 

خلق أجواء معرقلة للعمل وبالتالي تنعكس سلبا على بناء  سيؤدي الىتهميش اي طرف "

 ".وإعمار كربالء

 نخشى اسكاتنا نتيجة تراكم ديون استعمال الطيف الترددي : مدراء محطات فضائية 20/05/2013 

من المعتصمين  236مقتل أكثر من  أدى إلىنتيجة اقتحام الجيش ساحة االعتصام مما 

 واعتقال العشرات منهم

 "!إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل اإلعالم بدعوى خرق اللوائح أدى التخاذما 

خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات " أدى إلىوتابع أن ذلك 
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 ".حكومية

" االجتثاث"و.. عضو شعبة فقط لمنع تسلمهم مناصب 144نالحق : المساءلة النيابية 20/05/2013 

 يستخدم للدعاية االنتخابية 

وفيما رأت ان هيئة النزاهة اجتثت المدرسين وصغار الموظفين، وأبقت القيادات الكبيرة، 

 .ياسيةحظر اغلب األحزاب الس سيؤدي الىاعتبرت ان تطبيق المساءلة بحيادية 

 التعليمات المعقدة لشراء المواد سببت تلكؤ توفير مفردات البطاقة التموينية : التجارة 19/05/2013 

من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها، % 55حرمان  سيؤدي إلىمبينة إن إلغاءها 

 مؤكدة إن هناك ثالثة خيارات من أجل إصالح البطاقة التموينية

 من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها% 55حرمان  يؤدي إلىسمبينة إن إلغاءها 

تظاهرة غد االثنين في بغداد ستطالب : ممثلو المجالس المحلية في أربع محافظات 19/05/2013 

 بحقوقنا التقاعدية 

نقل اعتصامهم إلى المنطقة الخضراء في حال لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم، 

 .مجلس محافظة كربالء المؤدي إلىفيما قطع المعتصمون الطريق 

 " ج"مارد االمتحانات الوزارية للصفوف االبتدائية واإلنذار  19/05/2013 

ولكن طريقة توصيل هذه المعلومات هي الخاطئة فعدم فهم المادة واإللمام بها وعدم 

   .الرهبة والخوف من االمتحان تؤدي إلىمذاكرتها إال وقت االمتحان كلها أسباب 

 يوم سياسي  18/05/2013 

انقالبها على حكومة المركز الن  أدى الىوذكر البزوني ان هناك وعيا داخل المحافظات 

 حكومة كانت تسير المحافظات بشكل كبيرال

استمرار الفشل األمني يستدعي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى : حركة الوفاق 18/05/2013 

 بإشراف البرلمان 

 سيؤدي إلىالجبهة أكدت خالل اللقاء أن استمرار األوضاع في العراق بهذا النهج "

كوارث يذهب ضحيتها الكثير من األبرياء مثلما وستؤثر بشكل سلبي على أمن المنطقة 

 "واستقرارها

المرجعية تنتقد تدهور الدينار مقابل الدوالر وتحذر من تأجيل إقرار قوانين تمّس  18/05/2013 

 المواطنين 

ف للحكومة المزيد من االستضعا سيؤدي الى... استمرار عدم توحيد المواقف السياسية"

 ".العراقية سواء من هذه الدولة أم غيرها

مزيد من إضعاف  ستؤدي الىضرورة عدم تأجيل هذه القوانين الى الدورة القادمة ألنها "

ثقة المواطن بالكتل السياسية وستزيد نسبة عزوف الموطنين عن المشاركة في االنتخابات 

 "…البرلمانية المقبلة
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العراق مهدد باالنزالق في حرب أهلية لكن المالكي ينشغل بترسيخ : ميدل ايست فويسز 18/05/2013 

 سلطته 

رأى زميل في المعهد العراقي للدراسات الستراتيجية ان الوضع في العراق االن اليشبه 

 حرب اهلية سيؤدي الىاالزمات التي اعتاد البلد المرور بها، ولربما 

والقائدالعام ..خطط األمن باتت تقليديةوتعجزعن مواجهةاإلرهاب:نيابيةاألمن والدفاع ال 18/05/2013 

 يمنع محاسبةالمقصرين 

 الىتفجيرعبوات ناسفة استهدفت المصلين في جامع سارية بمحافظة ديالى  ادىفيما 

 .سقوط العشرات بين قتيل وجريح

واإلقليم بات خياراً .. نرفض دعوات إسقاط العملية السياسية: نواب األنبار ونينوى 18/05/2013 

 جماهيرياً 

انه ال يريد أن ينعزل سنة العراق داخل إقليم ويبتعدون عن باقي المكونات العراقية، بما "

 "ذلك من تقسيم لكنه ذكر يؤدي إليهقد 

في ميسان جراء السيول وتحذّر المواطنين من مقذوفات حربية " إنجراف"البيئة تؤكد  17/05/2013 

 " أجسام غريبة"

غرق معظم األحياء السكنية أدى إلى ، ما 1526أيار  6هطول أمطار غزيرة منذ الـ 

 وعدد كبير من القرى الريفية واألراضي الزراعية

 يوم سياسي  16/05/2013 

وقال السنجري إن حكم الشراكة إذا كان عادال ويمثل جميع األطياف بشكل حقيقي 

 نجاح حكومة الشراكة الوطنية سيؤدي إلىومتوازن 

مسؤولون محليون يقطعون طريق مجلس محافظة كربالء احتجاجاً على تأخر رواتبهم  16/05/2013 

 التقاعدية 

وأكدوا أن اعتصامهم سيستمر لمدة ثالثة أيام، مهددين بنقل اعتصامهم إلى المنطقة 

الخضراء في حال لم تستجب الحكومة المركزية لمطالبهم، فيما قطع المعتصمون الطريق 

 .مجلس محافظة كربالء المؤدي إلى

إن العشرات من اعضاء المجالس المحلية قطعوا، صباح ( المدى برس)وقال مراسل 

 مبنى محافظة كربالء وسط المدينة المؤدي إلىمس، الطريق ا

 من زبائنهم  3ايزديين يبيعون الكحول و 9مسلحون يقتلون  16/05/2013 

دانت جهات سياسية االعتداء المروع الذي نفذته جماعات مجهولة ضد محال بيع 

اكراد  3بينهم مواطنا  21مقتل أدى الى المشروبات الكحولية في منطقة زيونة ببغداد، و

 ايزديين

ونجاة ضابط كبير من محاولة اغتيال في .. إصابة العشرات بتفجيرين في كركوك 16/05/2013 

 الموصل 
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إشتباكا مسلح وقع امس بين نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي ومسلحين في منطقة "

مقتل مسلحين اثنين وإصابة ثالث بجروح  أدى الى، ما (كم جنوب الموصل 25)الخرار ،

 ".متفاوتة

فشلت في حماية المواطن والكواتم والجثث المجهولة : النجيفي يهاجم أجهزة األمن 16/05/2013 

 تعود للشوارع 

عودة الجثث المجهولة واالغتياالت باألسلحة الكاتمة وتفجير  إلىبالنتيجة  أدىهذا األمر 

إلى شوارع بغداد والمحافظات مع ارتفاع مؤسف لعدد  العبوات والسيارات المفخخة

 الشهداء والجرحى جراء هذه األعمال

 عبد الملك السعدي بدأ يتفهم دعاة الفدرالية في المحافظات السنية : مصادر 15/05/2013 

انه ال يريد أن ينعزل سنة العراق داخل إقليم ويبتعدون عن باقي المكونات العراقية، بما "

 "ذلك من تقسيم لكنه ذكر إليهيؤدي قد 

 أكثر من مليوني موظف لم يوقعوا على الئحة السلوك الوظيفي : النزاهة 14/05/2013 

وضعه من  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوبلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم،

والقضاء يفتح تحقيقاً .. مجزرة كحلبجة" الحويجة"رئاسة البرلمان ترفض اعتبار  13/05/2013 

 رفيعاً حولها 

وشهد قضاء الحويجة، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي اقتحام قوة أمنية ساحة 

 من المعتصمين 236مقتل وإصابة ما ال يقل عن  أدى إلىاالعتصام، مما 

 لواء منعت جمهورنا من التصويت  11سنتالفى أخطاء اقتراع المحافظات و: متحدون 13/05/2013 

، رأت انه ال يصلح استخدامه في االنتخابات التشريعية "سانت ليغو"وفيما انتقدت قانون 

 فرز كتل صغيرة يصعب ان تشكل تحالفات مهمة سيؤدي الى، ألنه 1522عام 

أمرا غير "، وهو ما اعتبره "مقعد واحد فقطأفرزت وجود عدد من الكيانات حصلت على 

تشتت القرار وصعوبة عقد  سيؤدي الى"ألنه " مقبول في االنتخابات التشريعية

 ".التحالفات

أمرا غير "، وهو ما اعتبره "أفرزت وجود عدد من الكيانات حصلت على مقعد واحد فقط

وصعوبة عقد  تشتت القرار سيؤدي الى"ألنه " مقبول في االنتخابات التشريعية

 ".التحالفات

مسؤولون فاسدون استأثروا بالمال العام ويتمتعون بحماية : حقوقيون عراقيون 13/05/2013 

 وعلى الحكومة محاسبت . . االحزاب

وضعه من بين  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىبلغ مستوى الفساد في العراق حدا    إذ

 البلدان األكثر فسادا  في العالم

 " عدم كفاءة الشركات"البلديات تعترف بتلكؤ مشاريعها في كربالء بسبب  13/05/2013 
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كما شهدت أكثر مشاريع المحافظة تلكؤا  واضحا  في نسب االنجاز بسبب ضعف 

 .تذمر األهالي أدى إلىالشركات المنفذة وقلة خبرتها، مما 

 وزارة التربية في إقليم كردستان بصدد تغيير طرق التدريس بداية الموسم المقبل   13/05/2013 

اعتقد أن إتباع طرق التعليم النشط التي تعتمد على المجاميع في الصفوف هي طريقة 

 رفع المستوى التعليمي في عموم اإلقليم الىبالنهاية  وستؤديجيدة 

كــهربـــاء كــركــوك تـتــهم الـقوات األمنـيـة بقطــع الطاقة عن عدد من األحياء  12/05/2013 

 السكنية 

 .انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في وسط وجنوب كركوك يؤدي إلىاألمر الذي 

 مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول لالكتفاء الذاتي واالستغناء عن الطاقة المستوردة

ً قدمته العراقية للتحقيق بحادثة  12/05/2013  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يقبل طلبا

 الحويجة 

من  236مقتل وإصابة ما ال يقل عن  أدى إلىاقتحام قوة أمنية ساحة االعتصام، مما 

 .المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين

 المحافظة مقبلة على كارثة بيئية كبرى : خبراء وأكاديميون في بابل 11/05/2013 

تضاف إلى مصادر التلوث األخرى ،مثل عوادم السيارات وارتفاع نسب الرصاص في 

 ".بمختلف األمراض يؤدي لإلصابةالهواء مما 

 يوم سياسي  11/05/2013 

تعطيل تشريع  ى إلىأدويشهد البرلمان أزمة مع الحكومة حول جملة من القضايا مما 

 . كثير من مشاريع القوانين

اإلعمار تباشر عمليات تصريف األمطار والسيول في ميسان وتستعين بالمروحيات  11/05/2013 

 لتوزيع مساعدات على المتضررين 

 ،"المحافظة المؤدي إلىسبق أن تم قطع الطريق الخارجي "وأضاف الدراجي انه 

 المرجعية تطالب الحكومة بإغاثة المتضررين من السيول وتعويضهم بشكل مجٍز  11/05/2013 

 ".واستهداف أئمتها والعاملين فيها وإرهاب المصلين ما أدى الى انخفاض نسبة روادها

إزهاق أرواح الناس  تؤدي الىاستهداف دور العبادة والمصلين فيها بالمتفجرات التي 

 وإضرار أجسامهم بالجروح والكسور

 يوم سياسي  09/05/2013 

تضررها بالسيول أدى إلى بالرغم من أن حصاد المحاصيل اكتمل قبل عشرة أيام، ما 

 .التي غمرت عددا كبيرا من األراضي الزراعية في تلك المحافظات

ً في أوضاعهم: دراسة دولية 08/05/2013  وزيادة الرواتب ال تعني . . العراقيون ال يلمسون تحسنا

 ارتفاع القوة الشرائية 
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من إجمالي % 25مستويات الدخول في القطاع الحكومي الذي تشكل نسبة مساهمته "

انخفاض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن  إلىذلك  أدىالدخل العائلي قد ارتفع، و

 ."2335ر واحد في اليوم بشكل كبير عما كانت عليه في العام دوال

ألف ميكا وال انقطاع للطاقة نهاية العام  10إنتاجنا سيصل الى : الكهرباء تجّدد وعودها 08/05/2013 

 الحالي 

أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البالد، مبينة 

 الوصول لالكتفاء الذاتي واالستغناء عن الطاقة المستوردة إلىسيؤدي أن ذلك 

 ! المولّدات الكهربائية ضجيج ال ينتهي وتجاوزات حّد إشهار السالح  08/05/2013 

المتشابكة يعطي صورة أخرى للفوضى التي تمر بها البالد، وهذا ” الوايرات“أن منظر 

 أشياء أخرى يؤدي الىما 

ويشار الى أن المولدات الكهربائية األهلية والمنزلية ذات تأثير كبير على البيئة وصحة 

اإلنسان بما تسببه من انبعاث غاز أول أوكسيد الكاربون بسبب احتراق البنزين غير 

 موت اإلنسان يؤدي الىالنظيف والذي 

 ر والدورة شخصاً بسلسلة هجمات استهدفت جوامع في المنصو 13إصابة  08/05/2013 

تعرضت قرابة الساعة العاشرة من مساء امس إلى هجوم بأسلحة رشاشة نفذه مسلحون 

مقتل احد عناصرها واصابة ثالثة اخرين بجروح  أدى إلىيستقلون سيارة سريعة مما 

 "مختلفة

 الحكومة تهمل قوانين أكثر أهمية : األحرار يستغرب سرعة تعديل المساءلة 08/05/2013 

أدى طرح تعديل قانون المساءلة والعدالة في جلسة مجلس النواب، أمس الثالثاء، النقسام 

 .فشل طرح القانون للقراءة األولى أدى الىحاد بين مكونات التحالف الوطني 

 يوم سياسي  08/05/2013 

تسعى إلى خلق أجواء سياسية مضطربة من اجل الحصول على مكاسب معينة وهذا ما 

 تعطيل تمرير الكثير من القوانين المهمة داخل مجلس النوابأدى إلى 

سايكس بيكو لن تشهد ذكراها المئة والعراق برميل بارود يمكنه إحراق : الغارديان 08/05/2013 

 الهالل الخصيب 

هذه تعتبر خطوة مهمة باتجاه تأسيس كيان علوي في حالة خسارة النظام لسيطرته على 

 .استمرار الحزازات الدموية وليس الى االستقرار والرخاء الىيؤدي دمشق، ما يمكن ان 

 اغتيال مسؤول حركة عالوي وأحد مؤسسي المجلس السياسي العربي في كركوك  07/05/2013 

مسؤول محور الشمال ورئيس القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل مما 

 ".مقتله على الفور وإصابة اثنين من حراسه بجروح خطرة ادى إلى

سلوك المالكي متأثر بحرائق دمشق وعلى أوباما أن يتدخل في سوريا : واشنطن بوست 07/05/2013 
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 من اجل العراق 

السعي الى اعادة  سيؤدي الىوتتلقى دعما من أنظمة سنية في تركيا والسعودية وقطر، 

 الهيمنة السنية على العراق

 امطار العمارة والكوت تعادل موسما كامال في كردستان  07/05/2013 

زخات المطر الغزيرة في الجانب اإليراني وانحدار األراضي باتجاه الجانب  …"

 حصول الكارثة، أدى إلىالعراقي مما 

وزارة الصناعة تلّوح بوضعنا تحت طائلة العقوبات وترفض : منتسبو نسيج الحلة 07/05/2013 

 االستجابة إلى دعوات اإلضراب 

 ".تخريب اقتصادنا ونحن نطالب بحقوقنا فقط يؤدي إلىضد أي عمل "مؤكدا أننا 

 العراق يبحث في اإلمارات تأسيس برنامج إقليمي لمكافحة العواصف الترابية  07/05/2013 

حصول حاالت  إلىفي حاالت كثيرة  يؤديبسبب موجات الجفاف وازدياد التصحر، و

 اختناق وحساسية لدى المواطنين بخاصة من يعاني منهم مرض الربو

ونحمي سانت ليغو  0410سنقنع الجمهور باقتراع : المرشح المدني الفائز في بغداد 06/05/2013 

 " ال تسرق صوتي"بـ

 .تراجع القوى المتنفذة ى الىادمعتبرا ان هذا االمر 

الشهرستاني يتحمل فشل الحكومة في الحويجة وباقي : األحرار والكردستاني 06/05/2013 

 المظاهرات 

، معتبرا ان "هذا التذمر الشعبي أدى إلىالحكومة لم توفر االمن وال الخدمات مما "

تشكيل لجان وزارية هو تسويف للمواضيع والقضايا التي شكلت من اجلها ولن تحل اي "

 ".مشكلة

عائلة متضّررة من فيضانات ميسان وتحذّر من غرق  164الهالل األحمر تؤكد إغاثة  06/05/2013 

 المحافظة 

نسبة تزيد بأربعة أضعاف عن تلك ملم وهي ( 215) خالل األشهر الماضية قدرت بنحو

أدى إلى المسجلة في العام الماضي، مما سبب غرق وسقوط العديد من الدور السكنية، و

 .من المواطنين وإصابة عدد آخر ( 5)مقتل 

 باحثة فرنسية تبحث تقريب المذاهب في جامعة الكوفة  06/05/2013 

تطوير عملية االجتهاد  أدى إلىتح هو دليل حيوية عقلية وفكرية ومناخ اجتماعي حر ومنف

 . ونشوء االتجاهات الفكرية والسياسية في باكستان

قرية وتحّول قضاء علي الغربي إلى  11السيول اإليرانية تغمر : عمليات ميسان 06/05/2013 

 " منطقة منكوبة"

العاصمة  المؤدي إلىقرية وتهدد حاليا بقطع الطريق  25وأكدت أن السيول غمرت نحو 
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 بغداد

المؤدية آليات الفرقة العاشرة للجيش العراقي باشرت بفتح جميع القناطر والممرات "

دجلة وإذا اضطر األمر سيتم قطع الشارع الرئيس بين بغداد وميسان لتمرير مياه  لنهر

 ،"السيول الى الجهة الثانية من الشارع

 جدول أعمال المفوضية مخاوف من تأخر االقتراع البرلماني بسبب ازدحام  06/05/2013 

مرات على قرار تأجيل انتخابات الموصل واألنبار  6واعترضت مفوضية االنتخابات 

 تكاليف لوجستية ومصاعب متنوعة سيؤدي الىالمحلية قائلة ان تأخير الموعد 

 عشائر كركوك تطالب بإخراج الجيش من المدينة تجنّباً للفتنة والصدامات  05/05/2013 

من  236مقتل وإصابة ما ال يقل عن  أدى إلىاقتحام قوة أمنية ساحة االعتصام، مما 

 المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين

 يوم سياسي  05/05/2013 

وهذا يركز الجهد على القيادات المعنية بأن تتخذ كل ما هو مناسب لدرء الفتنة ، محذرا  

 .نتائج ال يمكن احتواؤها تؤدي إلىمن تكرار سيناريو الحويجة كونه سيشكل كارثة 

وجود المالكي يعيق تفاهم المكّونات العراقية حول تقسيم السلطة : نيويورك تايمز 05/05/2013 

 األزمة والخروج من 

المزيد من  إلىهجوم عسكري على مخيمات االحتجاج في األسبوع الماضي  أدىو

 .العنف

 عيدنا للموظفين والمسؤولون المحليون يبخلـون حتى بالتهـنئة :عمال نينوى يتنّدرون 04/05/2013 

إغالق الورش من قبل  الى أدىلم يعد المنتج العراقي معها قادرا على منافستها ما 

 .أصحابها وتسريح العمال فيها تالفيا للخسائر

 يوم سياسي  04/05/2013 

ماحدث وأثر سلبا  إلىبنا  أدىفإن عدم االلتزام بالشراكة والدستور   ومن خالل التجارب

 .على مجمل الحياة االقتصادية في البلد

  الهاوية يؤدي إلىعدم االلتزام بالدستور والشراكة 

 إلى سيؤديوحذر الحكومة من التهور واقتحام ساحة اعتصام الرمادي، مؤكدا أن ذلك 

 .اشتعال البلد واالنزالق به إلى منزلق خطر تكون فيه الصورة معتمة ومخضبة بالدماء

 إلى سيؤديوحذر الحكومة من التهور واقتحام ساحة اعتصام الرمادي، مؤكدا أن ذلك 

 .ى منزلق خطر تكون فيه الصورة معتمة ومخضبة بالدماءاشتعال البلد واالنزالق به إل

وقف عمليات تنفيذ اإلعدامات لحين إجراء مراجعة شاملة لألحكام والعمل على إحداث 

 إلى يؤديإصالحات بالنظام القضائي الجنائي في العراق، منوها إلى أن استمرارها 

 .إعادة عزل البالد دوليا

 يؤكدان للعفو الدولية عجزهما عن التحقيق في ملف الحويجة  الشهرستاني والمطلك 04/05/2013 
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أن رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبارا بوزارتي الدفاع 

 أدى، الذي 1526نيسان  16والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة في الـ

 مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود إلى

 يؤدي إلىما سوف تصل اليه اللجنة لن يكون له وزن قانوني ولن "وأكد الشهرستاني ان 

 "مالحقات قضائية

مالحقات قضائية  يؤدي إلىيكون التحقيق شامال أو "منظمة هيومن رايتس ووتش أن 

ألن كبار المسؤولين الضالعين في أمر الهجوم لن يسمحوا بأي عقاب يردع قوات األمن 

 ".لوسائل العنيفة لمنع االحتجاجات في المستقبلعن استخدام ا

 مهرجان صّحي في حديقة عامة  04/05/2013 

 يؤدي الىكما أولينا اهتماما  بالغا  بالصحة الجسدية وعدم اإلفراط في األكل ألن ذلك قد 

 زيادة الوزن التي ال تتناسب مع طول اإلنسان

 شبح الحرب األهلية يهدد العراق بالتقسيم بعد أحداث الحويجة : األهرام 04/05/2013 

 .صراع طائفي ومن ثم الى تقسيم تؤدي الىقد  2312إن البلد يمر بأخطر أزمة منذ العام 

 . صراع طائفي ثم الى التقسيم يؤدي الىيمكن ان "

 ترفع شعار األقاليم ألول مرة منذ انطالق االحتجاجات " الخيارات المفتوحة"جمعة  04/05/2013 

فعلى من يفكر هذا التفكير أن يعلم علم اليقين أن هذا األمر يعني إنهاء قضيتنا التي خرجنا 

 سحق أهل الحق ويؤدي إلىمن أجلها، 

 عزلنا عن باقي المحافظات ست: خطيباً دعا للفدرالية" يرشقون"معتصمو الفلوجة  04/05/2013 

عزل المحافظات ستؤدي الى " أجندة سياسية"ويقول المعتصمون الرافضون لألقاليم أنها 

ال تمثل مطالب "ألنها " هروب لإلمام"السنية عن باقي المحافظات، وهي بمثابة 

 ".االعتصامات

 ( 0)مظاهرة عمالية أمام مبنى محافظة دهوك تطالب بتفعيل قانون العمل رقم  02/05/2013 

اصابة  ادى الىكذلك عدم توفر مبادى الصحة والسالمة المهنية في اماكن العمل ما 

 الكثير من العمال باصابات مروعة

ن األقاليم أخطاء المالكي ستعل:أعوام في كواليس الحكومة 6رافع العيساوي يتحدث عن  01/05/2013 

 السنية 

وألنه ال يوجد نظام داخلي، فلم يكن ممكنا  أن نعترض على كيفية تسيير أمور البلد، وهو 

 .تعثر المصالح بطريقة رهيبة أدى الىما 

العمال يُحيون يومهم العالمي بالدعوة إلى تطوير الضمان االجتماعي وإقرار قانون  01/05/2013 

 التقاعد 

وما سيفضي إليه استمرار األزمة العامة الشاملة، وعجز الكتل السياسية المتنفذة عن 

من تفاقم األوضاع ووصولها إلى  يؤدي إليهالتوصل إلى توافقات وحلول مشتركة، وما 
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 حافة الهاوية

 يوم سياسي  30/04/2013 

انه في حال تنصل الجميع عن الوطنية سيكون الغارق هو الجميع وحدوث خرق امني في 

 .امتداده في جميع المحافظات سيؤدي الىإحدى المحافظات 

 أصحاب األفران والمخابز في الموصل يهددون باالضراب  30/04/2013 

يكون  واقترح جهاد سعدون، وهو صاحب مخبز في الجانب االيمن لمدينة الموصل أن

إلتحاد نقابات العمال دور فاعل في حسم المشكلة، وحذر من أن تنفيذ مطالب المنتوجات 

 ارتفاع أسعار الخبز سيؤدي الىالنفطية، 

بحسب  سيؤديفرنا  ومخبزا  مسجال على نحو رسمي في مدينة الموصل، توقفها  321

 اازمة جديدة تضاف الى قائمة أزمات نينوى االمنية منه الىمراقبين 

 اندساس إرهابيين في االعتصامات ال يبرر استخدام الجيش : السلم والتضامن 29/04/2013 

ان احتمال واندساس بعض االفراد من اإلرهابيين ال يبرر للسلطات الحكومية استخدام "

 تؤدي الىقوى الجيش الوطني لمواجهة المعتصمين، لما يخلف ذلك من تداعيات سلبية 

 ".عواقب خطيرة هي على الضد من مصلحة الوطن والمواطنين

 هجمات تستهدف أسواقاً شعبية وأقسام مبيت الطالب من المحمودية الى ميسان  29/04/2013 

وقوع قتلى  أدى الىانفجار سيارة مفخخة مركونة عند مجمع تجاري في المحمودية "

 "وجرحى

 البيشمركة تحيط بمدينة كركوك  29/04/013 

بمحافظة كركوك وخاصة أثناء الليل خوفا من  21والفرقة الرابعة بصالح الدين والفرقة 

حدوث فراغ أمني خطير بتلك المناطق وخاصة  أدى إلىهجمات المجاميع اإلرهابية، مما 

 محافظة كركوك

 ! نينوى تقيـ ّدها الحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش وحظر التجوال 29/04/2013 

نشوء ازمة وقود  ادى الىفضال  عن تقليل حصة نينوى من المحروقات، كل ذلك 

 مستمرة، القت بظاللها على الوقع االقتصادي العام،

 مليار دينار لتأهيل خطوط الصرف الصحي في بغداد  196 29/04/2013 

 لىااالرتفاع  أدىوكانت مناسيب المياه في نهر دجلة، ارتفعت في بغداد بشكل ملحوظ، و

 غرق الجزء السفلي من كورنيش األعظمية

 وتؤكد مخاطره المميتة " االزثرومايسين"الصحة تحذّر من دواء  29/04/2013 

 يؤدي الىوأشار الى أن تقرير إدارة الغذاء والدواء األميركية أشارت الى أن المضاد 

 .بطء النظم القلبية بشكل غير طبيعي 

قائد دجلة تعهد بعدم جرح أي معتصم لكنه تسبب : المدى تنشر تقرير الحويجة النيابي 29/04/2013 
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  01بمقتل 

 ".جرح أي احد" يؤدي الىبينما كان قائد عمليات دجلة قد وعد النواب بأن االقتحام لن " 

شبكة ألمانية تقارن بين حصاد المالكي في المحافظات وخساراته العميقة كرئيس  29/04/2013 

 حكومة 

اسقاط الحكومة  تؤدي الىاال أن موجة العنف التي ألقت بظاللها على التصويت قد 

 .المركزية ببغداد

ن والعشرات ينخرطو.. الجيش العراقي يطرد المسلّحين من سليمان بيك: الديلي ستار 28/04/2013 

 في جيش العّزة 

ودعت إلى ضبط النفس بعد أربعة أيام من العنف، بضمنها عدة تفجيرات على المساجد، 

 مقتل أكثر من مئتي شخص أدى إلىما 

  يوم سياسي 28/04/2013 

ولفت إلى أن الحالة النفسية التي يعانيها المالكي حاليا  قد تدفعه للقيام بأعمال أكثر قسوة 

في مناطق أخرى، معربا عن استغربه حول قيام بعض أعضاء دولة القانون اإلدالء 

 ".خالفات جديدة  تؤدي إلىبتصريحات نارية من شأنها أن 

 البطالة وراء انتشار الجرائم بين الشباب  28/04/2013 

 ارتكاب الجرائم أدى الىواالهم من ذلك إن انتشار البطالة بشكل واسع 

ً لمن  14إدانة دينية وعشائرية في الرمادي لمقتل الجنود وأبو ريشة يخصص  27/04/2013  مليونا

 " المندسين"يعثر على 

األخرى ضد اآلمنين العراقِي ين جعل الشرفاء ما تقومون به من حوادث مؤذية واحدة تلو "

 "التوحد والشعور بالمسؤولية إلىهذا التماسك  أدىأَُمة  متماسكة ، و

وبغداد وكردستان تحتكران أعلى . . العراق يعجز عن بناء مؤسساته : األزمات الدولية 27/04/2013 

 معّدالت اإلنماء 

العنف واجتثاث  أدىي را كل هذا، حيث أن الغزو األميركي والصراع األهلي الالحق غ

 .فرار الموارد البشرية الالزمة إلدارة مؤسسات فعالة إلىالبعث 

اختفاء اآلالف من الجيش واالتحادية واألهالي يخشون عودة : مصادر في الموصل 27/04/2013 

 المجاميع المسلحة 

أدى انسحاب القوات األمنية من نقاطها بشكل مفاجئ خالل اليومين الماضيين، وهو ما "

 ".سيطرة المجاميع المسلحة على اغلب المناطق الى

وجنود تركوا الخدمة ودفعوا . . انقسام حاّد داخل المؤسسة العسكرية : نيويورك تايمز 27/04/2013 

 رشًى تجنباً للقتال 

الموصل، و في الموصل أيضا أطلق مسلحون النار على   و أصيب اثنان ثم اعتقال في
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 .بعدها من العودة إلى قاعدتها   تمكنت  عطب بسيط أدى إلىما   طائرة مروحية

سنحيل : وجرحى االعتصام 10لجنة التحقيق في أحداث الحويجة تلتقي آمر الفرقة  27/04/2013 

 الضباط الى المحاكم 

مقتل  أدى الىاإلدالء بشهاداتهم عما جرى في اقتحام ساحة االعتصام هناك والذي بهدف 

 محتجا 55نحو 

 الحكومة تقّر توصيات تلزم وزارات بمعالجة النفايات في المحافظات  27/04/2013 

 .كارثة بيئية يؤدي إلىاألمر الذي يحذر المختصون في أكثر من مناسبة من أنه 

 رمي النفايات وعدم وجود الرقابة سبب تلوث األنهار  25/04/2013 

تغييرات واضحة في وتؤدي الى فإنها تؤثر تأثيرا  مباشرا  وفعاال  في نوعية مياه النهر 

 المواصفات الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية لمياه النهر

 النقابة الوطنية للصحفيين تناشد وسائل اإلعالم الموضوعية في تغطية الوقائع  25/04/2013 

ليتذكر كل  صحفي وكل مؤسسة إعالمية أن مسؤولية اإلعالم األساس أن ينقل الحقيقة "

إلى الجمهور، وأن يتجنب في ظرف دقيق كهذا أن يكون جسرا  لبث األخبار غير المهنية 

 "مزيد من الفتنة إلى تؤديالتي 

 "مزيد من االحتقان إلى وتؤديوعدم التورط بنقل التقارير التي تلبس الخبر بالرأي "

 يؤديتحقيق ذلك لن يكون إال عبر اإلعالم المهني الموضوعي ألن هامش الخطأ هنا لن "

 "…تقارير صحفية ضعيفة إلى

 يجة يذكرنا بممارسات صدام ما حدث في الحو: محافظات وسطى وجنوبية 8مواطنو  24/04/2013 

أزمة طائفية جديدة وحالة كره بين  سيؤدي إلثارةالوقت غير مناسب للتصعيد الذي "

 ".المحافظات والجيش العراقي فضال  عن حالة من البغضاء بين أبناء العشائر

 الجيش يقتل عشرات األشخاص باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ويحرق خيامهم  24/04/2013 

قوات الجيش التابعة لعمليات دجلة المعززة بأسلحة ثقيلة والطائرات بدأت، في الساعة "

الخامسة من فجر أمس، عملية اقتحام لساحة االعتصام في الحويجة وقامت بإطالق النار 

 ".مقتل وإصابة العشرات منهم أدى إلىعلى المعتصمين مما 

 الحلفاية خالية من الملوثات اإلشعاعية : البيئة 24/04/2013 

 يؤدي إلىوتنتج اإلشعاعات في حقول النفط بشكل طبيعي عن تفاعل الماء والصخور، ما 

 انحالل اليورانيوم والراديوم والرادون في الماء

 حكومة المالكي تتراجع عن وصف قتلى الحويجة باإلرهابيين وتعّدهم شهداء رسمياً  24/04/2013 

استخدام العنف أمر "وبدوره، أكد رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية سليم الجبوري 

 ".الكثير من االبرياء أدى لسقوطمرفوض ضد المتظاهرين ألنه 

 صحافة كردستان  24/04/2013 
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أن الوضع في الحويجة التابعة لكركوك وصل الى حد التصادم بين المتظاهرين والجيش 

 مقتل متظاهر وجندي وجرح العشرات وأدى الى

ً للجيش " الحويجة الجريحة"الصدر يدعو إلغاثة  23/04/2013  ً فوريا والمجلس األعلى يطلب سحبا

 وبارزاني يفتح مستشفياته 

 ".وصولنا لنتائج غير سليمة إلى أدىتتعمد إهمال صوت المرجعية الدينية ما "

المستغرب هو أن الحكومة العراقية قد فتحت في يومنا هذا بابا جديدا للعنف الالمشروع "

 ". عواقب غير مستحسنة على اإلطالق إلى سيؤديوالمفرط مما 

ً ولن يمرر أكثر من : العراقية 23/04/2013  قوانين وترويج تقاعد  3والية البرلمان انتهت عمليا

 أعضائه 

تها الحويجة يوم أمس الثالثاء، بظاللها على جلسة مجلس وألقت األحداث التي شهد

 .رفعها الى يوم الخميس المقبل ادى الىالنواب، مما 

 وتحشد الجيش والشرطة لمواجهته " خطراً "حكومة ميسان تترقب زلزاالً  23/04/2013 

جنوبي ( بام)الثاني بعد الزلزال الذي ضرب مدينة   يعتبر هذا الزلزال هو الزلزال القوي

ألف  62مقتل حوالي  أدى إلىالحالي، الذي  1556إيران في كانون األول من عام 

  شخص

 إلىبدورها  تؤديمما يشير إلى الموقع الجيولوجي النشيط من الناحية التكوينية التي 

 .زل بين مدة وأخرىتكرار تعرضها للزال

 االنتخابات آخر خيط إلنقاذ العراق والعزوف عنها نتيجة لتراكم الفساد : الصدر 22/04/2013 

وسيطرة بعض األحزاب وإقصاء الشخصيات الفذة والكفاءات من الترشيح وخدمة 

النفور، وكذلك عدم تجديد سجالت الناخبين أدى لعدم مشاركتهم  أدى إلىالمواطن مما 

 إجبارا واضطرارا

 إذا فشلت مفاوضاتنا مع المالكي سنغادر العملية السياسية برمتها : الكردستاني 17/04/2013 

كان من المفترض ان يجري اجتماع اخر السبت الماضي لكنه تزامن مع التصويت "

 "تأجيله لوقت الحق لىادى االخاص للعسكريين مما 

 رئاسة إقليم كردستان تدين تفجيرات كركوك  17/04/2013 

سلسلة االنفجارات اإلرهابية المتتالية التي وقعت يوم االثنين في مدن كركوك وبغداد و 

وقوع العشرات من الضحايا بين  أدى إلىطوزخورماتو ومدن وبلدات أخرى، مما 

 المواطنين المدنيين

" رادعة"حاالت تجاوز على الكهرباء في واسط ومواطنون يدعون لعقوبات  148رفع  16/04/2013 

 ضد المخالفين 

على الشبكة " تجاوز"حاالت  559أعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، عن إزالة 

الوطنية خالل نيسان الحالي، ومصادرة كميات كبيرة من القابلوات واألسالك، وفي حين 
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 أمبير من الطاقة 665توفير  أدى إلىبينت أن ذلك 

توفير  أدى إلىومصادرة كميات كبيرة من القابلوات واألسالك، وفي حين بينت أن ذلك 

أمبير من الطاقة، طالب مواطنون باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين  665

 .إللحاقهم ضررا  بالمشتركين اآلخرين

التجاوز على الشبكة الكهربائية مثل هذه الحمالت باتت ضرورة في ظل تزايد حاالت "

 ".زيادة ساعات القطع اليوميتؤدي إلى التي تلحق ضررا  بالمشتركين و

 لمراقبة أتباعه من موظفي الدولة " هيئة مناهضة الفساد"الصدر يشكل  15/04/2013 

وضعه من  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوبلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم

وكيل الداخلية طلب أسماء الممتنعين عن التصويت والموالون للحكومة سيطروا : نواب 15/04/2013 

 على بعض مراكز االقتراع 

 ادى الىقام احد الحراس في المركز بإطالق النار بالهواء لغرض تنظيم الطوابير مما 

 .شخصا  من الطوابير واالمتناع عن اإلدالء بأصواتهم 155انسحاب ما يقارب 

 أخطاء أفقدتنا احترام العراقيين ولم نملك خطة لما بعد االحتالل  14: جنرال أميركي 15/04/2013 

حل الجيش العراقي من سلطة االئتالف المؤقتة برئاسة بول بريمر إضافة إلى أعضاء 

الخبراء الذين كان من الممكن أن يعيدوا تجميع   خسارة أدى إلىقيادات حزب البعث ما 

 .البالد

على أيديها تحت مراقبة طائرات " المرشح"عناصر أمنية في اقتراع نينوى تنقش رقم  14/04/2013 

 الهيليكوبتر 

حصول زخم كبير ولكننا استطعنا ان ننظم  ادى إلىتوافد الناخبين بوقت واحد "مؤكدا أن 

 ".دخولهم وخروجهم بشكل طوابير لتسهيل العملية االنتخابية

 كليّة القانون تدرس ظاهرة االنتحار في منتدى خاص بدهوك  14/04/2013 

القيام بهذه الظاهرة التي تزايدت خالل تؤدي إلى وذلك للوقوف على أبرز األسباب التي 

 .في محافظة دهوك بشكل ملفت للنظرالسنوات األخيرة 

العمادة تمنع اختالطنا وتهدد بنشر صورنا مع زميالتنا في : طالب الهندسة في البصرة 14/04/2013 

 الكافتيريا بين العشائ 

 إلىبالبعض  أدىويرتعش فيه الطالب خوفا  من الموظف واألستاذ والمخبر السري ، مما 

 ترك الكلية والسفر خارج البلد

 الى ليل وسمومه تهّدد حياة مئات األسر " سوسة"عمود دخان عمالق يحول نهار  14/04/2013 

قد   انبعاث غازات سامة، سيؤدي الىوالسيما أن خبراء نفطيين أكدوا بأن ردم البئر، 

تؤدي الى كارثة حقيقية، وال احد يعرف على وجه التحديد كيف سيتعاملون مع هذه 

 بشيء النيران، وال احد يخبرنا
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 إرباك وفوضى في انتخابات صالح الدين بسبب ائتالف مشعان الجبوري  13/04/2013 

تعرض احد مراقبيها في محافظة النجف الى اعتداء من قبل القوات االمنية في احد 

 تدخل موظفين المفوضية لحل اإلشكال ادى الىالمراكز االنتخابية ما 

 كربالئيون يتهمون جهات داخلية وخارجية بتمرير خيارات غير مقبولة في االنتخابات  13/04/2013 

 ".عزوف المواطنين عن االنتخابات يؤدي إلىاخفاق مجالس المحافظات قد "مبينا  أن 

مقعدا  في  13مرشح في كربالء يتنافسون على  355القانون جعل أكثر من "أن هذا 

 ".لس مشتت وغير متناسقمج سيؤدي إلىمجلس المحافظة مما 

 مفوضية االنتخابات في دهوك تحفّز المهّجرين على المشاركة في االنتخابات  13/04/2013 

رغم أنني فقدت األمل في أن يعود السالم والخدمات إلينا كما في السابق إال أنني أدعو 

جميع المهجرين إلى المشاركة في االنتخابات لكي يكون هنالك تغيير في األشخاص، وقد 

 "إحالل السالم في العراق  إلىهذه االنتخابات  تؤدي

 3مليار دينار من  10.6ر عملية نصب ويسرق شاب مجهول الهوية يقوم بأكب: النزاهة 11/04/2013 

 مصارف 

وضعه على  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوبلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 الئحة البلدان األكثر فسادا  في العالم

 الحكيم يتحدث عن حق اليهود بزيارة مقام الكفل  11/04/2013 

حفظ تاريخ بابل يسهم في حفظ تاريخ العراق كله وأن "وذكر عمار الحكيم، في كلمته أن 

 ،"حمايتها في أرجاء العراق كافة يؤدي إلىدعم الوحدة الوطنية في المحافظة 

 " السخرة"والعمالة األجنبية تعمل بـ.. تتنامى في البالد " تجارة الجنس" 11/04/2013 

وهناك عدة عوامل تسهم في استمرار تنامي تجارة الجنس في العراق ؛ أحدها مستويات 

 قرارات يائسة من أجل جمع المال تؤدي الىالفقر العالية والتي 

ً غير .. مجلس ذي قار يختتم دورته باالعتذار 10/04/2013  ومراجعة ملفّاته أظهرت أعضاءه أناسا

 مؤتمنين 

السرطان الذي يقضي على عمل "، الذي وصفه بـ"االنسياق خلف التعصب الحزبي"من 

 .بالمئة 65عرقلة عمل المجلس الحالي بنسبة وأدى إلى ، "مجلس المحافظة

 األزمة السياسية مشتّدة والحل غير منظور : زيبـاري 09/04/2013 

  .ألجواءتسميم ا وتؤدي الىال اعلم، ولألسف بعض التصريحات ال تساعد 

والمسؤولون يفشلون في إنعاش الطاقة .. الديمقراطية تعجز عن توفير السكن للعراقيين 09/04/2013 

 الكهربائية 

وضعه من  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوقد بلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم



 

508 

 

 نهر اليهودية يتحول إلى كارثة بيئية على سكان المناطق التي يمّر بها  09/04/2013 

وضعه من  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوقد بلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم

مر كالثورة والضباط والجمعية والكرامة وحي الحسين وأحياء أخرى قريبة من القناة، األ

 .إعادة حفرها مجددا أدى إلىالذي 

 منظمات وخبراء يسجلون مخاوفهم من تصويت الجيش والشرطة  09/04/2013 

وهو ما تخشاه . ضعف التنسيق بين المفوضية واللجنة االمنية المشرفة على االنتخابات

حدوث عمليات تزوير بعيدة عن  الىذلك  يؤديالمنظمات والمراقبون السياسيون وأن 

 عين الرقابة"

 انتحاري يستهدف تجمعاً انتخابياً وبين القتلى زعيم ائتالف عازمون : ديالى 07/04/2013 

 أدىنستنكر بأشد العبارات الهجوم االنتحاري على تجمع انتخابي في بعقوبة اليوم الذي "

 ".مقتل وجرح العشرات من األشخاص إلى

 ندوة عن عملية السالم التي تجري اآلن في تركيا وتأثيرها على اإلقليم  07/04/2013 

من " ويرى برواري أن عملية السالم هذه ستؤثر على إقليم كردستان ايجابا من ناحيتين 

 تحسين العالقات السياسية مابين تركيا واإلقليم تؤدي الىالناحية السياسية حيث 

قليل دور الحكومة المركزية في المنطقة ألن هذه تقوية دور اإلقليم أمام ت ستؤدي الى"

  "العملية ستؤثر على دور إيران في المنطقة

 مدير مدرسة غاضب من األمم المتحدة لعدم دفع تكاليف حفل نظمته لألطفال  07/04/2013 

ت في الثمانينات عقدا  دوليا  للمياه وتوفيرها   وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أقر 

 زيادة االهتمام بالماء على المستوى العالمي إلىذلك  أدىللشرب و

كيـف اسـتطاع المـالـكي الحديث عن أغلبية سياسية بينما : األحـــرار والكـردسـتاني 07/04/2013 

 يعجز عن إكمال حكومته؟ 

 الضحك يؤدي إلىعدم معرفة الناس بطبيعة النظام السياسي وإدارة الدولة "الفتا الى ان 

 "عليهم

 وزارة النـفـط تستـهـدف مـواطنــي المحافظة بتقليل حّصة الوقود : حــكــومــة نــينـوى 06/04/2013 

، إلى أن تقليل الوزارة "المدى"وأشار محافظ نينوى أثيل النجيفي في تصريح تابعته 

 خلق أزمة في المشتقات النفطية أدى إلىحصة نينوى من الوقود، 

 وينتقد إهمال شط العرب .. ممثل السيستاني يحّرم شراء األصوات 06/04/2013 

والسماح له بزيارة المراقد المقدسة، فيما طالبهم بالمشاركة الفاعلة في االنتخابات مؤكدا  

 ".التزوير سيؤدي إلىاالمتناع "أن 

ً "واشنطن تنتظر  06/04/2013   على الحدود مع سوريا " طائرات مسيّرة"لنشر " طلباً رسميا
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وقوع المزيد من الخسائر بين المدنيين وتعطي الجهاديين  الىبال شك  ستؤديفان الحملة 

 . المزيد من االندفاع

 صحافة كردستان  04/04/2013 

 .كلكامش المعروفة إحداث تغيير جذري في هيكل اسطورة سيؤدي الىوان العثور عليه 

 وعدم تفرد طرف في القرارات .. الصدر يطالب الجعفري بحّل الخالفات مع الكرد 04/04/2013 

، "تهدف لتقويم التحالف وليس شق ه"وأكدت أنها وجهت رسالة الى التحالف الوطني 

 ،"نتائج سلبية يؤدي إلى"وأوضحت أن السكوت عن األخطاء 

 سكان األرياف األكثر إقباالً على االنتخابات وأبناء المدينة يخشون سقوط ممثليهم  03/04/2013 

ويؤكد مراقبون في المدينة ان سكان المركز يشعرون باحباط كبير نظرا لنقض 

ضعف رغبة السكان بالمشاركة في االنتخابات  أدى الىالمرشحين السابقين لوعودهم ما 

 .القادمة

ر من نزوح سكانها القريبين من إيران بسبب شح الوقود  03/04/2013   حكومة ديالى تحذّ 

تشير إلى أن هناك خلال واضحا في إجراءات متابعة أداء عمل محطات الوقود األهلية 

 األسواق السوداء  تسرب كميات كبيرة من الوقود إلى أدى إلىوالحكومية، ما 

 واالسباب أقتصادية وأمنية .. الطلبة يتسربون من المدارس 03/04/2013 

الطالب بطيء التعلم أو قد يعاني من مشاكل صحية مثل ضعف البصر أو السمع أو 

 إلىهذا  يؤديصعوبة في النطق وبذلك ال يستطيع مواكبة المادة الدراسية وبالتالي 

 التسرب من المدرسة

تسرب  تؤدي الىوعدم توفر البيئة المريحة لديه لجذبه إلكمال دراسته وكلها أسباب 

 الطالب من المدرسة

زيادة حجم المشكالت االجتماعية كانحراف االحداث وانتشار السرقات  يؤدي إلىكما 

 ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه يؤدي إلىواالعتداء على ممتلكات اآلخرين مما 

 كيف تحولت الصحافة إلى ذراع للبيت األبيض في حرب العراق  03/04/2013 

عالوة على ذلك، فان من يوصم بانه غير اميركي بسبب تشكيكه في الحرب التي يدعو 

 ضغوط من مخالفيه في الرأي يؤدي الىلها الرئيس ربما تتم مقاطعته، وهذا بدوره 

 سنوات  3آذار األكثر دموية منذ : إحصائية حكومية 02/04/2013 

 ".سيارة 15إحاق أضرار مادية بأكثر من  أدى إلىالتفجير "مبينا أن 

" تمدين"عن يهود العراق وزيارته ألميركا ومحاولة (المدى)مقتدى الصدر يتحدث لـ 02/04/2013 

 .. التيار الديني

الصدر لم يتردد أيضا  في القول بأن تطبيق الشريعة على شعب يرفضها، أمر غير 

 .تنفير الناس من الدين يؤدي الىمشروع، ألنه 
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 .عرقلة القرارات والقوانين التي يحتاجها شعبنا تؤدي الىكيف نحتفظ بالتعددية بدون أن 

مسرح " جسر المعارضين"و.. ـخاصـمينالــدعايــة تــجمـع المت: انتــخابــات بــغداد 02/04/2013 

 للخروقات 

كما حدث مؤخرا في اختراق وزارة العدل بالمنطقة الخضراء وتفجير سيارات وأحزمة 

 قتل وجرح العشرات أدى إلىناسفة داخل المبنى ما 

وإجراءات .. المالكي يتغيّب عن البرلمان ويفضل المشاركة بمؤتمر لشركات كورية 02/04/2013 

 األمن تؤخر الجلسة ساعة كامل 

حضر رئيس الحكومة نوري المالكي ملتقى االعمال واالستثمار العراقي الكوري، الذي 

تأخر الجلسة ساعة  أدى الىعقد في فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء المحصنة، مما 

 .املة عن موعدها المقررك

 كربالء تؤكد تراجع تأييد الجماهير للقوى اإلسالمية بسبب ضعفهم  01/04/2013 

فوز العناصر المصلحية  سيؤدي إلىمنهم أيدوا أن عدم المشاركة %  39إضافة إلى أن 

 والوجوه السابقة

 فالحو كربالء يهددون بقلب صناديق االنتخاب على رؤوس اإلقطاعيين  01/04/2013 

وأنها تأتي مع بدء العد العكسي النتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان 

 رفض المسؤولين في المحافظة أدى إلىالمقبل، وهو ما 

هذا اإلهمال  أدىعلى الرغم من وجود عوامل مشجعة، بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد 

 تدهور مستوى اإلنتاج الزراعي المحلي إلى

 " تستراً على الفشل"بغداديون يرفضون قرار الحكومة دفع ذمة الكهرباء ويعدونه  01/04/2013 

 إلىفي األغلب  يؤديعند مراجعته ألي دائرة ولغرض ترويج أي معاملة فيها، وهو مما 

من   الشكل الذي يعرقل إنجاز أي معاملةامتعاض المواطنين من كثرة المطالبات بها ب

 .دونها

واشنطن اكتفت بالتفرج على نهب مؤسسات الدولة لكنها دافعت عن وزارة النفط  31/03/2013 

 وحقول البترول 

في بغداد و غيرها من مدن الوسط و الجنوب تمر بأزمة حادة   شبكات الصرف الصحي

فقدان نصف المياه الصالحة للشرب من خالل تسريبات و عطالت في  يؤدي الىمما 

 .المنظومة

 غياب التنسيق مع المنظمات الدوليّة يعرقل إزالة مخلّفات الحروب : مؤتمر للبيئة 30/03/2013 

تأخير عملية إزالة األلغام والمخلفات  يؤدي إلى"، معتبرا  أن ذلك "وهذه األخيرة فينا بينها

 ".الحربية

وعودة المطلك تخفف نسبياً من خسارات .. مواقف الصدر تجعل الوقت ضد المالكي 30/03/2013 
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 دولة القانون 

إن قادة جبهة الحوار وكتلة الحل على قناعة تامة بأن اإلعالن عن العودة بهذه السرعة "

  "العراقية"خلق أزمة جديدة مع جمهور  سيؤدي إلى

 تعيد مدير تربية واسط بعد إقالته بسبب الفساد  وزيرة التربية وكالةً  28/03/2013 

حصول تذبذب في  أدى إلىقرار اإلعادة جاء بالتزامن مع االنتخابات مما "مشيرا إلى أن 

 ".مواقف بعض األعضاء الذين صوتوا على قرار اإلقالة من قبل

 إغالق مديرية إنتاج الفرات األوسط ونقل موظفيها إلى المسيّب  28/03/2013 

أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البالد، مبينة 

 الوصول لالكتفاء الذاتي واالستغناء عن الطاقة المستوردة سيؤدي إلىأن ذلك 

رئيس مجلس محافظة البصرة وّزع محّوالت كهربائيّة من دون : ناحية صفوان 28/03/2013 

 كشوفات فنيّة كدعاية انتخابيّة 

األعطال واالختناقات التي تعانيها  نصب المحوالت الستيعاب األحمال الكهربائية و تقليل

 انقطاع التيار الكهربائي تؤدي إلىصفوان خالل موسم الصيف والتي 

 سنرد باالستجواب إذا لم يحضر : نائباً يوقعون طلب استضافة المالكي محذرين 84 27/03/2013 

الف دوالر،  155فضال عن بيع للمناصب االمنية اذ بلغ ثمن منصب قائد الفرقة نحو 

وجود قادة امنيين غير اكفاء في المؤسسة  الى ادىالف دوالر وهو ما  235وآمر الفوج بـ

 العسكرية

ذلك الحراك او  النتقال سيؤديانحسار الحراك داخل المؤسسات الدستورية او تعطيله "

الفعل للشارع العراقي وعندها ال يضمن صياغة المواقف بنفس المستوى من الضبط 

 ".والتحكم بمخرجات ونتائج تلك المواقف

 مقتل مسؤولين عربي وكردي وإصابة قائممقام طوزخورماتو  27/03/2013 

فيما كان أعنفها تفجير سيارة مفخخة، قرب مقر حزب االتحاد الوطني الكردستاني في 

 .شخصا بين قتيل وجريح 19سقوط  إلى أدى، (1526من كانون الثاني  23)

 افتتاح مستشفى للنساء فـي الفلوجة يشمل وحدات خاصة بمعالجة التشوهات الخلقية  26/03/2013 

 ظهور التشوهات الخلقية في مدينتنا الى أدىتلوث بيئي  ما تعرضت له مدينة الفلوجة من

 " القضاء المسيّس"البرلمان يؤخر نشر قانون تحديد الواليات خوفاً من طعن  26/03/2013 

 ".ضياع هذا القانون المهم إلى يؤديومعرفة جميع األطراف بأن القضاء مسيس مما "

كبح "مقتدى الصدر يستعرض في لقاء مع المدى آراءه الصريحة في السياسة والدين و 26/03/2013 

 " جماح الدكتاتور

علمهم بأفكارنا  إلى أدىفكرنا لم يشهد تطورا بل شهد انفتاحا على التيارات األخرى مما 

 .ومتبنياتنا، أعني التيار الصدري، فصارت معلوما  عندهم بعدما كانوا يجهلون ذلك عنا
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 نتائج ال تحمد إلىفي النهاية  يؤديوأما الموقف المحايد إزاء المظاهرات فقد 

 كلباً لمواجهة السيارات المفّخخة في بغداد  71 26/03/2013 

 أدىأن انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي يجعلهم أهدافا لإلرهابيين، مبينا  أن ذلك 

 شخصا 5396مقتل وإصابة  إلى

مجلس الوزراء يوجه بعدم ترويج معامالت المواطنين من دون براءة ذمة استهالك  26/03/2013 

 الكهرباء 

 إلىفي األغلب  يؤديعند مراجعته ألي دائرة ولغرض ترويج أي معاملة فيها، وهو ما 

 امتعاض المواطنين من كثرة المطالبات

 انيين والعرب بمشاركة العراق الخليج بحاجة لشراكة ستراتيجية بين اإلير: غولف نيوز 25/03/2013 

درجة  الى يؤديومحاربة االرهاب والتطرف، والحيلولة دون حدوث صدام حضارات قد 

 كبيرة جدا من الكراهية بين بلدان الغرب والبلدان المسلمة

الشرطة تفتش حقيبة عفاف شعيب وباروكة لوسي ": عاصمة الثقافة"يحدث في  25/03/2013 

 ً  في الشي " مسجونون"والضيوف .. مرارا

خطاب المالكي كان طويال واتسم بشيء من التوتر "، إن "المدى"في أحاديث أدلوا بها لـ

 "ملل وضجر العديد من المثقفين والفنانين العرب ادى الى

 " لئال تكون شاذة"محافظة بغداد تطالب بإخضاع أمانة العاصمة إلشرافها  25/03/2013 

خروج المواطنين في تظاهرات في  إلىالحكومي في توفير الخدمات " التقصير" أدىو

 .عدد من المحافظات من بينها بغداد

شقة سكنية وتتهم الوزارات بعرقلة ترويج معامالت  1444بابل توّزع أكثر من  25/03/2013 

 الموظفين 

 (النجف المؤدي إلىعلى الطريق السريع ) 1المجمع حلة "وذكر المحنا، أن 

  والمساحات الترابية في تزايد.. التعيينات ضاعفت من هجرة المزارعين : لجنة نيابية 25/03/2013 

حصول حاالت اختناق وحساسية لدى المواطنين بخاصة  إلىفي حاالت كثيرة  ويؤدي

 من يعاني منهم مرض الربو

مؤتمر قريب لتوحيد موقف : إمام أبو حنيفة يشيد بموقف مرجعية النجف ويؤكد 24/03/2013 

 الطائفتين 

وقال إن ذلك " أن يتنحى بالسرعة الممكنة"وطالب خطيب الصدر في الكوفة من المالكي 

 "درء للفتنة" الىيؤدي يمكن إن 

 مجلس نينوى يخفق فـي تمرير خطة تنمية األقاليم بسبب خالفات أعضائه  23/03/2013 

عرقلة المصادقة على خطة تنمية  الى أدىأن الصراع بين الكتل السياسية داخل المجلس، 

 .تفويت العديد من الفرص االستثمارية على نينوى أدى الىاألقاليم، كما 
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تدوير مبالغ خطة التنمية الى العام  سيؤدي الىتأخير المصادقة ال يحمد عقباه ألنه "

المقبل، وحيث أن مشاريع التنمية تحتاج الى خطة عمل تتطلب إجراءات تنفيذ من عدة 

 ..."مراحل متتابعة

غير أن التشكيك الممارس من بعضهم في المجلس فيما يخص جدوى المشاريع أو 

 تبديل في الخطة يؤدي الىليفها، توزيعها، أو تكا

 " تصحيح وإنقاذ"المتظاهرون يناشدون الصدر والعراقية والكرد تشكيل جبهة  23/03/2013 

الشعب العراقي ينتظر من المخلصين في البلد اتخاذ قرارات مصيرية "واشار الى ان 

تصحيح العملية السياسية المتعثرة والتي شهدت انسحاب العديد من الكتل  تؤدي الى

 ".واالحزاب المؤثرة في العملية السياسية

 استهداف امرأة صابئية وابنتها طعناً بالسكين في ذي قار  23/03/2013 

إصابتهما بجروح خطرة وتم  أدى إلىوقام بطعنها هي وابنتها عدة مرات بسكين ،مما 

 نقلهما على إثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي في مركز مدينة الناصرية

 ويطالبون بالتغيير " أمن المالكي"الخطباء من كربالء حتى نينوى ينتقدون  23/03/2013 

وبينما كانت صلوات الجمعة خالل األسابيع الماضية تتبادل اتهامات بشأن رفع شعارات 

 االنقسام والنعرات الطائفية إلى تؤدي

" ان يتنحى بالسرعة الممكنة"أما خطيب الصدر في الكوفة فطلب من المالكي مباشرة 

 "درء للفتنة" يؤدي الىوقال ان ذلك يمكن ان 

مجزرة جديدة في بغداد توقع مئات القتلى والجرحى وقوات األمن تكتفي بقطع الطرق  20/03/013 

 والشوارع 

وجائت التفجيرات بعد اسبوع على حادثة الهجوم على وزارة العدل من قبل تنظيم القاعدة 

 .مقتل وجرح المئات من الموظفين وعناصر حماية الوزراة وادى الى

 ( 06)تقرير ديوان الرقابة المالية  19/03/2013 

االحتفاظ ببعض األمانات في  أدى إلىوان محتوياتها غير متناسبة مع مساحة الخزينة ما 

 خزينة العمالت األجنبية

 واجهة مستشفى الحلة غلفت بالكاربون فاحترق : دولة القانون يتّهم دائرة هندسية 19/03/2013 

نشوب الحريق في مستشفى الحلة  أدى إلى" عمل مفتعل"نفت وزارة الصحة، وجود 

 الحريقنتيجة " وثائق مهمة"الجراحي أمس، وأكدت عدم فقدان 

احتراق الجزء الغربي  أدى إلىالتي تحدثت عن وجود عمل مفتعل   األخبار واإلشاعات"

 …"من مستشفى الحلة الجراحي غير صحيحة

 ".اندالع الحريق أدى إلىال شيء يشير إلى وجود عمل تخريبي "

 وطالبهم جزء من حمالت الدعاية .. معلمو واسط يخوضون االنتخابات بقوة  19/03/2013 

جاءت مؤكدة أن ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة من الجرائم 
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معاقبة هذا الكيان بفرض غرامة مالية مقدارها خمسون مليون  ستؤدي إلىاالنتخابية 

 .دينار عراقي

عالقة بغداد ال تتدهور مع الكرد وحدهم وسياساتها تهدد بانهيار العملية : أربيل 19/03/2013 

 السياسية 

 ستؤدي الىانتقد اقليم كردستان، امس االثنين، سياسة الحكومة المركزية التي قال انها 

انهيار العملية السياسية، مؤكدا ان عالقة بغداد ال تتدهور مع الكرد وحدهم وأنها تهدد 

 .لشراكة في البالدمستقبل ا

 مداناً من المحافظات المتظاهرة  04الكردستاني والمجلس األعلى ينتقدان توقيت إعدام  18/03/2013 

العمل فيه وحوله الى ملف معقد  لتشويه أدىتسييس الملف اإلنساني ما "وتشير الى 

 ".يصعب البت في أمره

 قتيالً وجريحاً في البصرة إثر انفجار سيارتين مفخختين  06 18/03/2013 

مقتل ما ال يقل عن ستين شخصا  من عناصر األمن " ادى إلىوذكر البيان ان الهجوم 

 "وإصابة العشرات غيرهم بجروح متفاوتة  والمحققين والقضاة وغيرهم

 اً من تدخالت الحكومة أول انتخابات عراقية بعد االنسحاب األميركي تثير قلق 18/03/2013 

ويحذر الكناني من استمرار تدخل الحكومة في القضاء، مؤكدا ان التدخل في عمله 

 "مشاكل في النتائج والطعون التي ستتبع انتهاء االقتراع سيؤدي الى"

والصيادون يقتلونه بالمبيدات .. الشبوط والبني عرضة لالنقراض: الشاله يحذر 17/03/2013 

 الحشرية 

اإليقاع  تؤدي إلىيعمدون إلى الصيد بواسطة الشباك ذات األقطار الصغيرة التي "

 "باألسماك الصغيرة والكبيرة على حد سواء

قتل جميع الكائنات الحية الموجودة في المكان  يؤدي إلىالصعق الكهربائي "الفتا  إلى أن 

 ".ما يؤثر سلبا  على التنوع اإلحيائي في البيئة المائية

 سألنا قادة االستخبارات عن الفشل فرّدوا بنقص المال والعدة : األمن والدفاع النيابية 17/03/2013 

هناك أكثر من ستة أجهزة معلوماتية إستخباراتية في البالد توصل المعلومة للجهات "

 ".حدوث تفجيرات يؤدي إلىالتنفيذية ولكن األخيرة ال تأخذ بها وهو ما 

 العراقيون ينتظرون اقتراعا صعبا وسط أزمات ال تنقطع من البحر إلى الجبل  17/03/2013 

من جانبه يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان االزمات التي 

تزايد ظاهرة العزوف من قبل الناخبين في االنتخابات المحلية  ستؤدي الىتشهدها البالد 

 القادمة

إغالق األعظمية انتهاك للحريات الدينية ويذكرنا بمنع الزيارة : ساسة ورجال دين شيعة 17/03/2013 

 لكربالء والنجف 
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سجلت الجمع الماضية حضورا مشددا لجهاز المخابرات وقطعات الجيش في ساحات 

 .المؤدية اليهاالمدينة وشوارعها الرئيسة وقطع الجسور 

راق قّوضت مصداقيتنا وكانت أكبر فشٍل فـي تأريخ الحرب على الع: السي آي ايه 16/03/2013 

 الوكالة 

 ".تقويض مصداقية االستخبارات األميركية في هذه المجاالت بشكل كبير أدى الىلقد "

ضباط الجيش يهددون العائالت فـي أم قصر ويمنعونهم من التظاهر : مجلس البصرة 16/03/2013 

 ضد ترسيم الحدود 

استقطاع مساحات واسعة من  إلىتطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق  وأدى

 األراضي العراقية وضمها إلى األراضي الكويتية

 3قوات األمن كانت مرتبكة وأطلقت النار على بعضها فقتلت : ناجون من كارثة العدل 16/03/2013 

 موظفين بالخطأ 

سقوط برج الحراسة واعتقد أن  إلى وأدىالمدخل التفجير األول احدث دمارا هائال في "

 ".الحراس والمفتشات الموجودين عن المدخل قتلوا جميعا بهذا التفجير

وكشفوا أن الوزارة كانت تعرف بالتهديد منذ اكثر من اسبوعين وقامت على إثره بقطع 

 يوما 25منذ  إليها المؤديالطريق 

الهجوم بدأ في الساعة الواحدة وخمسة دقائق من بعد ظهر الخميس بتفجير سيارة مفخخة "

 ".مبنى الوزارة إلى المؤديعن مدخل الموظفين 

الوزارة وكبار الموظفين كانوا على علم بتهديدات تلقتها الوزارة قبل نحو ثالثة اسابيع 

 تقاطع العالويمن  إليها المؤديوقامت على إثرها الوزارة بقطع الطريق 

كالشنكوف في مطاردة لمهربي  01مروحيات الى الموصل وتعثر على  6بغداد ترسل  16/03/2013 

 أسلحة 

كانت تقل جنودا في الجيش العراقي على الطريق العام في منطقة الرياش جنوبي بيجي 

 انقالبها على جانب الطريق العام أدى إلىاطلقوا النار على الحافلة ما 

 أجهزة استخبارات ال أحد يُفيد من معلوماتها  6لدى العراق : ممثل السيستاني 16/03/2013 

أجهزة معلوماتية استخبارية في العراق توصل المعلومة للجهات  3هناك أكثر من "

 ".حدوث تفجيرات يؤدي إلىالتنفيذية ولكن األخيرة ال تأخذ بها وهو ما 

اس الحقوق لكافة المكونات ويجب الحفاظ على حقوق التجربة الجديدة اليوم تقوم على أس"

المكون الشيعي والمكون السني والمكون المسيحي على حد سواء وأي تفكير بعيد عن هذه 

 ".االنهيار يؤدي إلىالمكونات 

لجوء المالكي للحل األمني سيؤجج الطائفية ويكرس نهجه غير : لجنة األمن والدفاع 14/03/2013 

 الرشيد 

يقول محافظ نينوى اثيل النجيفي في تعليقه على حادث اطالق النار على المتظاهرين 
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 سقوط قتيلين الجمعة ادى الىالذي 

أسلوب اإلعتقال والمداهمات المفاجئة على أي شخص سواء كان سياسيا أو مواطنا 

العملية  سيؤدي إلجهاض"، معتبرا ذلك "بسيطا، من أجل الترهيب والتخويف

 ".الديمقراطية

 لم نرسل للمالكي أي شيخ عشيرة وعليه أن ال يلتقي  بعديمي التأثير : متظاهرو األنبار 14/03/2013 

 سيؤدي الىماضية نحو التأزيم الذي ( القائد العام للقوات المسلحة)رئيس مجلس الوزراء 

 تفكيك البالد

 ! مجلس نينوى يبحث تزويج األرامل بأّي طريقة لمنع استغاللهّن في االنتخابات المقبلة 14/03/2013 

 ستؤدي إلىعلينا أن نلتفت لهذه لظاهرة األرامل والمطلقات الخطيرة التي إذا لم تعالج "

 "االنهيار األخالقي

وبالحذر من المخططات التي تهدف الى تقسيم العراق وتحويل مسار التظاهرات عن 

ضياع البالد وخسارة الجميع  سيؤدي إلى"، مبينة أن تحويل التظاهرات "ميتهاسل

 ".وانتصار أعداء العراق

 ( 03)تقرير ديوان الرقابة المالية  14/03/2013 

اختالف المبالغ المدفوعة  إلى أدىعلى الرغم من انهاء خدمات البعض منهم، األمر الذي 

 سبةبموجب مستندات الصرف عن المبالغ المحت

ربطة غير نظامية على األنهار والمصادر المائية ( 235)أشرت الدائرة الفنية وجود 

 خطر تلوثها إلى يؤديلتصريف مخلفات الصرف الصحي وبدون أية معالجة مما 

 سكان ديالى تجمعهم مائدة المعرفة في مبادرة تستهوي أصدقاء القراءة  12/03/2013 

منزلق خطير وحالة من المراوحة ومن ثم  إلىبالمجتمع حتما   يؤدي"ويلفت إلى أن ذلك 

 ".الركود

 مسؤوال هربوا خارج العراق مع مليار دوالر اختلسوها  37: النزاهة 11/03/2013 

وضعه من  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوبلغت مستويات الفساد في العراق حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم

المجلس المركزي لالتحاد الوطني يؤكد دعمه التعايش السلمي في المناطق المتنازع  10/03/2013 

 عليها 

 أدى إلىخصوصا وأنها كانت مهملة ومهمشة في ظل حكم النظام الصدامي المباد، ما 

 انعدام الخدمات فيها وتدهور الواقع المعيشي ألبنائها

 إحياء يوم األلغام في دهوك  09/03/2013 

قطع رجلي أدى إلى فما أحسست بنفسي عندما وقع قدمي على لغم ارضي الذي انفجر و

 اليسرى
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 ! العراق المنطقة األكثر تلّوثاً فـي العالم 09/03/2013 

 مزيد من اإلعاقات في المجتمع العراقي يؤدي إلىاألمر الذي 

 ( 00)تقرير ديوان الرقابة المالية  09/03/2013 

 شف األسعار ادى الىوان إعادة اإلعالن 

 المعتدين على المتظاهرين " قطع يد"المطلك يطالب بـ  09/03/2013 

 وأدى إلىتلقينا بسخط وغضب شديدين الحدث اإلجرامي الذي طال متظاهري الموصل "

رات سلميه تطالب برفع الظلم استشهاد وجرح عدد من المنتفضين الذين يشاركون بمظاه

 ".وإحقاق الحق

البصرة تخشى فقدان مكامن النفط وتهجير مئات العائالت جراء ترسيم الحدود مع  08/03/2013 

 الكويت 

الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو  966القرار رقم 

استقطاع مساحات  إلىتطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق  وأدىكم،  123

 واسعة من األراضي العراقية وضمها إلى األراضي الكويتية

 مجلس ديالى من دون مهام بسبب انشغال أعضائه بحمالتهم االنتخابية  08/03/2013 

مجلس ديالى يخفق منذ أربعة أسابيع في عقد جلسة رسمية واحدة بسبب عدم اكتمال "

 أدىما  1526النصاب لمناقشة قوانين وملفات هامة أبرزها المصادقة على مشاريع عام 

 ".تأخرها وعدم البت بها إلى

 أدى إلىإعادة اغلب أعضاء مجلس ديالى ترشيحه مرة أخرى للدورة االنتخابية المقبلة "

توقف شبه تام ألنشطة المجلس بسبب عدم القدرة على إكمال النصاب القانوني لعقد 

عدم القدرة على انجاز إقرار الموازنة  أدى إلى"موضحا  بأن ذلك  ،"الجلسات الرسمية

 ".1526العام للعام الحالي 

 

 مليار دينار ضمن المبادرة الزراعية العام الماضي  30بابل تصرف  08/03/2013 

تدهور إقبال  أدى إلىيما انتقدت استيراد الدولة لعدد من المحاصيل الزراعية بشكل وف

 الفالحين على زراعتها

 ( 01)تقرير ديوان الرقابة المالية  08/03/2013 

 يؤديالبصرة األمر الذي / عند ملتقى نهري دجلة والفرات التابعة لمديرية الموارد المائية

 أضرار صحية على المواطنين لحدوث

والصدر يطالب باستجواب المسؤول .. قوات األمن تفتح النار على متظاهري الموصل 08/03/013 

 عن قتل المحتجين 

على " بشكل عشوائي"وقامت قوات الشرطة االتحادية في مدينة الموصل بإطالق النار 

 مقتل شخصين وجرح ستة آخرين إلى أدىما " ساحة األحرار"متظاهري 
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واصفا فتح النار بالحرام، لكنه طالب المتظاهرين أيضا  بالكف عن " االعتداء السافر

 .االنقسام الى تؤديالشعارات التي 

 البيئة تفرض غرامات ماليّة على مواقع للًطمر الصحّي في واسط  08/03/2013 

بفرض غرامة على موقع طمر صحي الصويرة بسبب   الجهات الرسمية ذات العالقة

 المؤدي للطمرعدم توفر الشروط البيئية الالزمة ورميه للنفايات على الطريق 

 صحافة كردستان  06/03/2013 

واضافت الصحيفة ان لجنة تحقيقية من استخبارات البيشمركة واالسايش شكلت للتحقيق 

 .ان يفقد العقيد سربست احد ساقيه ادى الىفي الحادث الذي 

 دولة القانون أغرى الكربولي بحقيبة المالية مقابل التصويت على الموازنة  06/03/2013 

أن دولة القانون ال تريد شمولهم بالعالوة  فضال  عن شمولهم بالعالوات والترفيع، في حين

 انسحاب بعض النواب أدى إلىوالترفيع، األمر الذي 

 ( 04)تقرير ديوان الرقابة المالية  06/03/2013 

عدم تثبيت منشأ معظم المواد في جدول الكميات المسعر وبالتالي ترك حرية االختيار 

 إضعاف الموقف القانوني لها إلى  يؤديللجهة المنفذة بدال  من جهة التعاقد مما 

 ( 19)تقرير ديوان الرقابة المالية  05/03/2013 

العديد من الفقرات الواردة في جدول الكميات المسعر المقدم منها، مما يؤشر الى عدم قيام 

 تحقق هدر بالمال العام أدى الىاللجنة ببذل العناية المطلوبة في دراسة العطاءات مما 

 انفـجـار سـيارة ملغمـة بقنبلة مغناطيسية فـي اربيل  05/03/2013 

قنبلة مغناطيسية مثبتة في سيارة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة انفجرت قبل ظهر "إن 

 ".اصابة سائقها بجروح ادى إلىاليوم، على الطريق السريع في ناحية كسنزان مما 

الجرحى فـي صفوف الجيش السوري الجيش العراقي يُخلي العشرات من القتلى و 04/03/2013 

 النظامي 

يتوقع أنهم تابعون لتنظيم القاعدة كمنوا على الطريق وشنوا هجوما مسلحا على الموكب 

 .خسائر جديدة في صفوف عناصر الجيشين العراقي والسوري على حد سواء أدى إلىما 

 ( 18)تقرير ديوان الرقابة المالية  04/03/2013 

زيادة الكلفة  ادى الىكثرة التعديل على مبلغ الكشف التخميني دون وجود مبرر لذلك مما 

ستة مليارات واربعمائة وثمانية واربعون مليون )مليون دينار ( 3223)التخمينية من 

 مليون دينار( 3355)الى ( دينار

 أدى إلى إضافة الى قلة أعداد الحاويات او عدم توفرها في معظم مناطق المدينة مما

 تبعثر النفايات في الشوارع

 كركوك المنتجة للنفط تحرم سّكانها من الوقود  03/03/2013 
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 ".المحطة إذا لم أستلم حصتي من النفط المؤدي إلىسأقطع الطريق "مهددا 

 عمليات بغداد تحذر من أجهزة شحن هواتف نقالة مفخخة في شوارع بغداد  03/03/2013 

 ،"اصابة عشرة اشخاص بجروحادى الى تفجير انتحاري واالنفجار وقع جراء "

هذه العبوة تنفجر بمجرد فتح العلبة الستخراج الشاحنة لوجود مادة تي ان تي بكمية "

 ،"جروح وحروق وتشوهات تؤدي الىمحدودة بداخلها و

 فرار جنود سوريين إلى الموصل بعد قصف منفذ اليعربية (: المدى)النجيفي لـ 03/03/2013 

إصابة مدنيين عراقيين برصاصات  إلىتجدد االشتباكات على الحدود اول من امس  أدىو

 طائشة من الجانب السوري

 ( 17)تقرير ديوان الرقابة المالية  03/03/2013 

عزوف المزارعين عن  ادى الىعلى التوالي الرتفاع اسعار المبيدات الزراعية مما 

 …مكافحة المحاصيل الزراعية

، رغم أن ذلك (التوفير الذاتي)وتم االعتماد على ما متوفر لدى الفالح من العام الماضي 

 .تدني االنتاج ورداءة نوعيته سيؤدي الى

قادة مسيحيون يطالبون بعدم استغالل االختالف في الثقافة أو الدين ذريعة لتبرير العنف  03/03/2013 

 ضد اآلخر 

 أدى إلىباستغالل الظروف االجتماعية مما  ونحن نأسف أن بعض األطراف"وأضاف 

 هجرة إخواننا المسيحيين إلى خارج العراق

 مجلس بغداد غير جاد فـي رقابة المستثمرين بسبب فساده من الداخل : مسؤول محليّ  03/03/2013 

شخصا من رواد المطعم في جانب واحد اللتقاط صورة تذكارية مما  255تجمع نحو "

اختالل التوازن في المطعم ومن ثم انهيار الجانب األيمن منه الواقع على مياه  أدى إلى

 ".دجلة

وذكر شهود عيان من قاطني منطقة المسبح هرعوا إلى مكان حادث المطعم اللبناني، أن 

العشرات من أهالي الذين تعرضوا للغرق توافدوا على المنطقة في حين قامت القوات 

 المكان المؤدية إلىاألمنية بقطع جميع الطرق 

 المجلس المركـزي يناقش واقع تنظيمات االتحاد الوطني فـي أربيل  02/03/2013 

والتجاوب مع مطالبهم وفقا للقوانين والحقوق التي كفلها الدستور، حتى ال تتعمق األزمة 

 نتائج قد ال تحمد عقباهاتؤدي إلى و

 ضحايا إبادة جماعية ينتظرون إنصافهم .. سكان قرية صوريا 02/03/2013 

، بجمع سكان القرية في إحدى حضائر 2333أيلول  23جيش العراقي، في عندما فوج لل

 .مدنيا، وإصابة آخرين بجروح 63مقتل  أدى إلىالمواشي وأطالق النار عليهم، ما 

 ( 11)تقرير ديوان الرقابة المالية  01/03/2013 
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 أدى الىوجود عدد من المدارس ثالثية الدوام تابعة لمديرية تربية الرصافة الثانية مما 

 تقليص الوقت المحدد للدروس

 الليبراليون متفائلون بطي صفحة الخسارة في انتخابات مجالس المحافظات  01/03/2013 

حرمان قوى التيار الديمقراطي من أصواتها وصادرها إلى  أدى إلىالقانون وقبل تعديله 

 .أطراف أخرى

 صورة تذكارية وراء انهيار أرقى مطاعم بغداد في دجلة  01/03/2013 

فيما عزت انهيار المطعم إلى تجمع األشخاص الذين كانوا حاضرين داخله في جانب 

 .قريب من المياهانهيار الجانب ال أدى إلىواحد اللتقاط صورة تذكارية ،مما 

اختالل التوازن في المطعم ومن ثم انهيار الجانب األيمن منه  أدى إلىصورة تذكارية مما 

 الواقع على مياه دجلة

اختالل التوازن في المطعم ومن ثم انهيار الجانب األيمن منه  أدى إلىصورة تذكارية مما 

 الواقع على مياه دجلة

 المؤدية إلىتوافدوا على المنطقة في حين قامت القوات األمنية بقطع جميع الطرق 

 .المكان

 !! مأزق العراق !! مـدى الحـدث 27/02/2013 

رفع اسعار  أدى الىوقف تصدير البضائع السورية الى األراضي العراقية األمر الذي 

المواد االستهالكية في الداخل وأعطى المجال أمام االحتكار التجاري للدول األخرى في 

 الجوار

 (10)تقرير ديوان الرقابة المالية  27/02/2013 

جامعة بغداد / وجود مخزن للمواد الكيمياوية ضمن بناية قسم الكيمياء العائد لكلية العلوم

موظفا  ( 26)إصابة  وأدى إلىمما أثر سلبا  على صحة الموظفين نتيجة تبخر المواد 

 بأمراض سرطانية

 بيئة األنبار تكشف عن هالك مئات اآلالف من الدجاج  27/02/2013 

 يؤدي إلىرض تنفسي يصيب القصبات الهوائية للدجاج ما فيروس اآلي بي هو م"

 "اختناقها وهالكها

 ( 13)تقرير ديوان الرقابة المالية  26/02/2013 

قلة األطباء والصيادلة والممرضين وذوي المهن الطبية خالل سنوات التقويم وعدم وجود 

 .انخفاض العمليات الجراحية أدى إلىأطباء تخدير مما 

لم تراع الدقة في تقدير الحاجة الفعلية للمستشفى للعدد من األدوية حيث لوحظ تفاوت 

 عدم تغطية احتياج المريض من األدوية يؤدي إلىكبير بالزيادة والنقصان مما 

 المالكي سيحاصر البرلمان بأفواج عسكرية في حال استجوابه (: المدى)نائب صدري لـ 26/02/2013 

محاصرة مجلس النواب بأفواج من  يؤدي إلىفي حالة استجواب المالكي غيابيا قد "
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العسكر بأمر من القائد العام للقوات المسلحة من أجل منع النواب من حضور هذه 

 ".الجلسة

 الصحة تطالب بتخفيف القيود االستيرادية لتأمين األدوية الخاصة بأمراض السرطان  25/02/2013 

تجاهل بعض التعليمات الخاصة بإبرام عقود  1525قررت منذ عام  وزارة الصحة"

 35إلى  63زيادة نسبة توافرها من  أدى إلىاستيراد أدوية عالج أمراض السرطان مما 

 ،"بالمئة

 ( 10)تقرير ديوان الرقابة المالية  25/02/2013 

عدم  الى يؤديعدم تثبيت تاريخ صنع المواد المجهزة في مستندات االدخال المخزني مما 

 .إمكانية معرفة مطابقة المادة المجهزة لشرط العمر المثبت في العقد

حيث لوحظ عدم ذكر تاريخ اإلنتاج على كمية المواد المجهزة ضمن الوجبة األولى األمر 

 ي مضت على تصنيع تلك الموادتعذر معرفة المدة الت إلى يؤديالذي 

اضافة الى االرباك في إجراءات التعاقد حيث تم إصدار ملحقين للعقد لتعديل الكمية 

اضافة مدد زمنية وتأخر  الى يؤديوخمسة كتب وإحالة ثالثة منها بعد التعاقد مما 

 التجهيز،

 نائب بصري يحذّر من تفاقم انتشار السرطان في المحافظة  25/02/2013 

أمراض كثيرة في مركز مدينة البصرة   انتشارويؤدي إلى وهذا ما يسبب تلوثا في الهواء 

 ".واألقضية والنواحي التابعة لها

 ( 11)تقرير ديوان  24/02/2013 

يؤدي انه لم يتم الربط مع الجهاز أعاله وتشغيله لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي مما 

 تقادم الجهاز واستهالك بعض مكوناته الى

 محافظ ديالى ينجو من انفجار سيارة مفخخة استهدفت منزله  23/02/2013 

مقتل امرأة واحد عناصر الحماية وإصابة خمسة آخرين كانوا  أدى إلىالتفجير "مؤكدا أن 

 ".مكلفين بحماية المنزل

 مقاول يتسبّب بحرمان حّي النصر من الطاقة : كهرباء كركوك 23/02/2013 

أضرار بسبب أعمال مدنية في كركوك،  إلىتعرض أحد قابلوات الكهرباء الرئيسة  أدى

 .إلى قطع تجهيز نحو ربع أحياء المدينة بالطاقة الكهربائية

 حرمان نحو ربع أحياء كركوك من الطاقة الكهربائية أدى إلىما 

 مطالبات بزيادة الحصة المائية لناحية القادسية في النجف لمكافحة الملوحة والتصّحر  23/02/2013 

أغلب األراضي الزراعية في ناحية القادسية تعتمد بشكل مباشر على اآلبار لسقي "

زيادة نسب  أدى إلىنضوب هذه اآلبار مما  أدى إلىالمزروعات، إال أن الجفاف قد 

 "زحف الكثبان الرملية عليهاباإلضافة إلى   تصحر األراضي
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 استهداف امرأة صابئية وابنتها طعناً بالسكين في ذي قار  23/02/2013 

إصابتهما بجروح خطرة وتم نقلهما على إثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي في  أدى إلى

 ".مركز مدينة الناصرية لتلقي العالج

 ( 14)تقرير ديوان الرقابة المالية  23/02/2013 

 أدى إلىانخفاض إنتاجية المكائن قياسا  بالطاقات المتاحة والطاقات التصميمية األمر الذي 

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج خالل سنوات التقويم

 ( 9)تقرير ديوان الرقابة المالية  22/02/2013 

انخفاض الطاقات المتاحة قياسا  بالطاقات التصميمية لعمليات الحفر واالستصالح مما 

 تحقيق الشركة نتائج جيدة في أدائها في بعض السنوات إلىأدى 

 ممثل السيستاني ينتقد تأخر إقرار الموازنة ويدعو لتشريع قانون الضمان االجتماعي  22/02/2013 

على جميع الكتل التي ترفع شعار الحرص على وحدة "وتابع خطيب جمعة كربالء 

 "اعة أجواء التأزمإش يؤدي إلىالعراق ان تعمل على إزالة أي سبب 

في المئة من مشاريع مياه الصرف الصحي وال 91أنجزنا": المدى"محافظ ميسان لـ 22/02/2013 

 توجد أّي مدرسة طينية في ميسان 

ال أسرار تذكر، وآمل أن أكون عند حسن ظن الناس بي، وكل ما فعلناه يتلخص في -

 .نتائج صحيحة إلىفي النهاية  يؤديإيماننا الكامل بان التخطيط الصحيح 

 انشقاق غير معلن لعشرة نواب من التحالف الوطني (: المدى)مصدر مطلّع لـ 22/02/2013 

المجلس األعلى والنائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان األنباء التي ترددت 

 انقسامات في مكونات التحالف الوطني تؤدي إلىحول وجود انشقاقات داخلية قد 

 نينوى تحذّر قرى محاذية لدجلة من فيضان آذار  20/02/2013 

أعلنت محافظة نينوى عن اتخاذ إجراءات استباقية، تحسبا  إلطالق وزارة الري المياه من 

غمر مناطق قريبة من ضفتي النهر، يؤدي الى بحيرة سد الموصل الى نهر دجلة، ما قد 

 .وهي مناطق يسكنها العديد من المواطنين

 ( 8)تقرير ديوان الرقابة المالية  20/02/2013 

تدني نسب الطاقات المستلمة من المصادر والمجهزة إلى المشتركين مقارنة بالحاجة 

 زيادة ساعات القطع اليومي أدى إلىالفعلية للمحافظة، مما 

 باحثون يطالبون بمتحف في بابل يليق بحضارتها  19/02/2013 

ترفض إنشاء المتحف وتتعمد وضع العراقيل أمامه من خالل اإلجراءات الروتينية مما "

 ".تدوير مبلغ التأهيل إلى العام الحالي أدى إلى

 ( 7)تقرير ديوان الرقابة المالية  19/02/2013 

دون األخذ بنظر االعتبار الطاقات المتاحة والتطورات المتوقعة واالستقرار النسبي لعمل 
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 ارتفاع نسبة األقساط المستحقة أدى إلى الوزارات ،مما

تشابه األسماء في نظام الحاسبة اإللكترونية وذلك نتيجة لوجود نقص في البيانات المثبتة 

في الحاسبة والمتعلقة بالمكلفين واالقتصار على أخذ تعهد خطي من المكلف فقط، مما 

 ارتفاع حاالت التهرب الضريبي يؤدي إلى

 وزارة السياحة تعلن عن خطة السترجاع اآلثار المسروقة  19/02/2013 

عقب الحرب األميركية على  1556وتعرضت اآلثار العراقية ألوسع عملية نهب في سنة 

 اختفاء اآلالف من القطع اآلثارية التي ال تقدر بثمن أدى إلىالعراق، ما 

 متظاهرو األنبار يناشدون المحافظات الجنوبية الحؤول دون استهدافهم أمنياً  19/02/2013 

قوات األمن مازالت تضي ق الخناق على المتظاهرين الذي يتوجهون إلى ساحة األحرار "

 "الساحة المؤدية إلىويقطعون الجسور والشوارع 

ومواطنون يشكون .. المالكي يرسل لجنة للوقوف على خطر األلغام في واسط 18/02/2013 

 اإلجراءات الحكومية " سلحفاتية"

مصاعب مضافة من جراء مرور وقت طويل على زراعة تلك األلغام وتعرضها 

طمر  أدى إلىللظروف الجوية والتعرية الناجمة عن األمطار والسيول وغيرها مما 

 بعض األلغام تحت األرض

 البرلمان يُعيد تكليف شنشل برئاسة المساءلة ويعتبر قرار الحكومة باطالً  18/02/2013 

تأجيل  سيؤدي إلىمن جهته أفاد النائب المستقل صباح الساعدي أمس بأن إعفاء شنشل 

االنتخابات المحلية المقبلة وإلغاء قرارات اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين 

 .بقانون المساءلة والعدالةبشأن المشمولين 

 األمن والدفاع النيابية تلوم الوزارات األمنية وتحّملها مسؤولية التفجيرات  18/02/2013 

 إلىأحدها  أدىوتدمير أحد الجسور الحيوية كما حدثت العديد من حوادث السير، التي 

 مقتل مواطنين اثنين

 السياسيون يوفرون الغطاء للفساد : ناشطون 18/02/2013 

وضع العراق  إلىبمنظمات دولية متخصصة  أدىوبلغت مستويات الفساد في البالد حدا  

 بين البلدان األكثر فسادا  في العالم

 ( 1)تقرير ديوان الرقابة المالية  17/02/2013 

انخفاض  الىأدى عن منح التسهيالت المصرفية مما  1556/توقف الفرع منذ سنة

 ايراداته

 ناشطون يحذّرون من ضعف إرادة المجتمع في مواجهة المحاصصة  17/02/2013 

بسبب عزوف كثير من الموظفين على الدخول في لجان المشتريات خوفا  من العواقب، 

 تدني نسب االنجاز في المشاريع الوزارية أدى إلىاألمر الذي 
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 العالقات الخارجية النيابية تستبعد الخروج من طائلة البند السابع هذا العام  16/02/2013 

ويؤكد عدد من المسؤولين العراقيين الحاليين إن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، 

 استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر أدى إلىو

 بيوت الطين والصفيح واجهة مدن العراق  16/02/2013 

 فوضى اجتماعية كبيرة وفي هذه المدن يؤدي إلىلكن هذه القواعد تنعدم اليوم، مما 

 ( 3)تقرير ديوان الرقابة المالية  15/02/2013 

لم تقم المديرية باستثمار المبالغ المودعة في صندوق أموال القاصرين باستثمارات متعددة 

انخفاض المبالغ المتحصلة من  أدى الىحيث تم استثمارها كودائع ثابتة بالمصارف مما 

 استثمار تلك األموال

 محافظة بغداد تدعو إلزالة تجاوزات المطاعم والمقاهي العائمة على حوض دجلة  15/02/2013 

 1526يذكر أن موجة األمطار التي شهدتها غالبية مناطق العراق نهاية كانون الثاني 

أدى الماضي، تسببت بفيضانات واسعة في محافظتي صالح الدين ونينوى خصوصا  مما 

 ح الدينشخص من أهالي صال 3555تشريد نحو  إلى

 إلىأحدها  أدىوتدمير أحد الجسور الحيوية كما حدثت العديد من حوادث السير، التي 

 مقتل مواطنين اثنين،

 وجهاء وشيوخ عشائر ست محافظات يعلنون التراجع عن زيارة بغداد  13/02/2013 

القوات األمنية تبدأ بقطع الجسور "أمس إن " المدى"وأضاف العابد في تصريح لـ

ساحة األحرار قبل الجمعة من أجل عدم وصول المتظاهرين إلى  المؤدية إلىارع والشو

 الساحة

 ( 0)تقرير ديوان الرقابة المالية  13/02/2013 

ادى مما ( 32)وعدم التحاق الدورة  1525/توقف الدراسة في كلية الشرطة خالل سنة

 تأخر السنة الدراسية ألكثر من سنة الى

نيجيرفان بارزاني يحّث على تنمية ..الخيـري " بـــار"فـي مراسيم افتتاح مستشفى  12/02/2013 

 القطاع الخاص 

 .التوقف عن العمل سيؤدي إلىولكن عدم استمرارها 

 ( 1)تقرير ديوان الرقابة المالية  12/02/2013 

الشركات المصنعة ومن قبل الدوائر التي تتميز بخصوصية في العمل كما في وزارات 

 عدم االلتزام بتوفير ذات النوعية إلىفي بعض هذه العقود  أدىمما ( النفط والكهرباء)

 النقابة الوطنية للصحفيين قلقة بشأن االعتداء على قناة ناليا في كردستان  12/02/2013 

وهي مطالبة ايضا  بضمان األمن للصحفيين واالعالميين العاملين في اإلقليم كي 

تحقيق مزيد من االستقرار والتمتع بفسحة  يؤدي الىيضطلعوا بدورهم السامي الذي 
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 ".أوسع من الحريات التي كفلها دستورنا

 يتهم الخارجية تدين قصف مخيم مجاهدين خلق وتؤكد التزام العراق بحما 11/02/2013 

القصف طال المنطقة السكنية ومركز الرعاية الصحية والمطعم وغيرها من منشآت 

 مقتل خمسة من سكان المخيم على الفور وأدى إلىالمخيم الخدمية 

يهدف إلى تغطية الفشل الحكومي في " فقاعة إعالمية"التاكسي النهري : مواطنون 11/02/2013 

 الخدمات 

ان وزارة الموارد المائية أعلنت في بيان لها العام الماضي عن نيتها تنظيم نهر دجلة الذي 

 أدى الىيمر بمنتصف بغداد، إال أنه ما زال تعاني من اإلهمال وقلة مناسيب المياه ما 

 عرقلة سير القوارب متوسطة الحجم فيه

 ( 00)تقرير ديوان الرقابة المالية  11/02/2013 

فلسا ، )خسارة مقدارها  أدى الىتعني ان كل دينار استثمر ( 5،36)نسبة حيث ان ال

 .فلسا   135تعني ان كل دينار استثمر قد حقق ربحا  مقداره ( 5،13)والنسبة 

 نيسان يوم شهداء الجامعات في اإلقليم  00 11/02/2013 

بالنابالم والقنابل " قلعة دزة "وكان النظام السابق قد قصف بواسطة أربع طائرات مدينة 

 مواطنا  بينهم الكثير من طلبة جامعة السليمانية 236مقتل  أدى إلىالفسفورية مما 

 وفاة طالب آخر من ضحايا حريق القسم الداخلي  10/02/2013 

قد توفيا األحد الماضي في حادث حريق  وكان اثنان من طلبة معهد السليمانية التقني

 أدىحصل في مبنى األقسام الداخلية المسمى بالفردوس ويقع في حي سرچنار، كما 

 وفاة احد العاملين في المبنى إلىالحريق 

 الحزبان الرئيسان فـي اإلقليم يجددان دعمهما مطالب المتظاهرين العراقيين الشرعية  10/02/2013 

تشكيل مايسمى قيادة عمليات دجلة وتأثير هذه العمليات في خلق فراغ أمني في محافظة 

تسلل اإلرهابيين  أدى إلىكركوك عامة وداخل المدينة على وجه الخصوص والذي 

 وإلحاق األضرار بالمواطنين

 ( 03)تقرير ديوان الرقابة المالية  09/02/2013 

ارتفاع االلتزامات المترتبة  أدى إلىوات مما فضال  عن وجود أمانات متراكمة منذ سن

 عليها

 " ليبرتي"بقصف صاروخي لمخيم " مجاهدين خلق"مقتل وجرح أفراد من عناصر  09/02/2013 

مقتل وإصابة عدد  أدى إلىالمعارضة للنظام اإليراني، تعرض، إلى قصف صاروخي 

من بين الجرحى عناصر من الشرطة العراقية المكلفة "، مؤكدة أن "من سكان المخيم

 ".بحماية المخيم

ونينوى تؤكد وجود أكثر من ساحة .. لن نأتي إلى بغداد إال بموافقتها: معتصمو األنبار 09/02/2013 
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 أحرار 

قوات الجيش في الموصل منعت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة األحرار للمشاركة 

 أن يتظاهر األهالي في مناطقهم وقراهم أدى إلىفي التظاهرة مما 

 صحافة كردستان  09/02/2013 

مليار دينار من المخصصات  615تقليل  ادى الىإذ لم تضف لميزانية االقليم أية مبالغ ما 

 .الخدمية لإلقليم

 المالكي يطالب المواطنين باإلبالغ عن أماكن تواجد البطاط  09/02/2013 

العمل على اعتقال البطاط جاء على خلفية محاولته إثارة الفتنة الطائفية وتفتيت اللحمة "

 إلىبالتالي  تؤديالوطنية بين أبناء بلدنا الموحد وإطالقه الشعارات والتصريحات التي 

 ".زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب العراقي

 صحافة كردستان  08/02/2013 

مليار دينار من المخصصات  615تقليل  ادى الى قليم أية مبالغ ماإذ لم تضف لميزانية اال

 .الخدمية لالقليم

 ميسان تتوقع إنعاش األهوار بسبب األمطار  08/02/2013 

وهي نسبة تزيد بأربع أضعاف عن تلك المسجلة في العام الماضي، مما سبب غرق 

 .من المواطنين وإصابة عدد آخر 5 لمقتل أدىوسقوط العديد من الدور السكنية، و

 فالحو كربالء يتّهمون مسؤولين حكوميين بإلغاء قانون اإلصالح الزراعي  08/02/2013 

 إلىهذا اإلهمال  أدىعلى رغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد 

 ومصد رتدهور مستوى اإلنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج 

 تعليمات صارمة لباعة األسماك المتجولين في دهوك  08/02/2013 

اإلصابة بالتسمم آلن في األسماك الميتة تتواجد بعض  يؤدي الىاكل السمك الفاسد "

 ".التسمم تؤدي الى انواع البكتريا التي تدخل في أنسجة السمك وتتلفها و

زيادة العدد وبالتالي  ستؤدي الىونتمنى من الجهات المعنية إيقاف منح اإلجازات ألنها 

 حصول المشاكل بين الباعة

 انفجار أربع سيارات ملغمة في بغداد وبابل وكربالء توقع العشرات من القتلى والجرحى  08/02/2013 

 ".المؤدية إليهاالمنطقة تشهد حاليا إجراءات أمنية مشددة وقد تم قطع جميع الطرق "

 ( 01)تقرير ديوان الرقابة المالية  06/02/2013 

جاءت نسب التنفيذ مرتفعة في اغلب الوزارات وذلك لكون بعض دوائرها لم تتضمن 

 نسب التنيذ ارتفاع ادى الىالمبالغ المخمنة وقد تضمن المبالغ الفعلية مما 

 جامعة بابل تدعو إلى إرساء عالقة الشراكة مع المجتمع  06/02/2013 

تركه،  أدى إلىوتمت المباشرة بالبناء ووصل إلى مراحل متقدمة، إال أن سقوط النظام 
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 .سرقة مواد البناء التي كانت فيه أدى إلىمما 

 سم  134واسط تبّدد مخاوف مواطنيها بالرغم من توقعات ارتفاع منسوب مياه دجلة  06/02/2013 

 إلىاالرتفاع  أدىوكانت مناسيب المياه في نهر دجلة، ارتفعت في بغداد بشكل ملحوظ، و

 غرق الجزء السفلي من كورنيش األعظمية

 واألنبار تنتقد المحكمة االتحادية .. متظاهرو نينوى يبيتون فـي ساحة االعتصام 06/02/2013 

ما تعرض له بلدنا الجريح من احتالل بغيض اعتمد سياسة التفرقة والتقسيم من خالل 

تقسيم الشعب الى ثالث  ادى الىدستور قائم على المحاصصة والطائفية والعرقية، 

 مكونات

انسحاب مرشحين من االنتخابات المحلية بعد تعرضهم (: المدى)سؤولون في تكريت لـ  06/02/2013 

 للتهديد 

 سيؤدي إلىواوضح سامي ان متابعة اهالي الموصل لسوء أداء مجلس محافظة نينوى 

 ذهاب السكان بشكل اكبر الى مراكز االقتراع

 ( 04)تقرير ديوان الرقابة المالية  05/02/2013 

فتح ودائع لمدة ثالثة أشهر أو سنة ومن ثم كسرها ونقل مبالغها من مصرف قيام الشركة 

 خسارة الفوائد المتوقع تحقيقها الىذلك أدى إلى آخر و

مما يتطلب إجراء دراسة حول هذه االستثمارات والبحث عن فرص استثمارية بديلة 

 .زيادة موارد الشركة تؤدي الى

قاعدة تُخّطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات لزعزعة الوضع األمني ال(: المدى )مصدر أمني لـ 05/02/2013 

 في البالد 

فيما تعرض اول من امس تجمع لقوات الصحوة العشائرية في معسكر للجيش في مدينة 

 .مقتل وجرح العشرات ادى الى التاجي شمال بغداد لتفجير انتحاري

 تشكيل لجنة للتحقيق بحادثة احتراق القسم الداخلي في السليمانية  05/02/2013 

نشوب  ادى إلىأحد أحياء مدينة السليمانية، وتحديد اسباب الحادث وخاصة اإلهمال الذي 

 الحريق وعدم وجود مقاييس السالمة واإلنذار المبكر في بناية القسم الداخلي

 وتحذيرات من مخاطر بيئية .. الحكومة تدعم مشروع المثنى لطمر النفايات النووية  05/02/2013 

، مفاعل تموز ضمن منشأة التويثة، ما 2392وقصف الطيران الحربي اإلسرائيلي عام 

 2332تدميره، وفي أعقاب حرب الخليج التي اندلعت سنة  أدى إلى

 ( 39)تقرير ديوان الرقابة المالية  04/02/2013 

باإلضافة الى ارتفاع أجور النقل من موقع المعمل في منطقة الخازر إلى الموصل مما 

 عدم جدوى انتاجه وتصريفه أدى الى

لالستفادة منها وااللتزام بتنفيذها مع ضرورة اجراء دراسة باتجاه تخفيض كلف االنتاج 
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خسائر الحاصلة زيادة المبيعات وتحقيق الموارد لتجاوز ال يؤدي الىوزيادة التسويق بما 

 .في نتيجة نشاطها

 " مخيَّب األمل"والجعفري .. دولة القانون تمنع إقرار نظام داخلي للتحالف 04/02/2013 

تذبذب ادى الى  ائتالف دولة القانون خالل االجتماعات التي يعقدها التحالف سابقا وهو ما

 .انعقاد اجتماعاته لعدم وجود فائدة منها

 في حريق قسم داخلي بالسليمانية  17أشخاص وإصابة  3مصرع  04/02/2013 

اعتقال شخصين على خلفية الحريق الذي اندلع في سكن داخلي للطالب جنوبي المدينة 

 .طالبا أحدهم في حالة خطرة 53مصرع ثالثة وإصابة أدى إلى و

 النجيفي يلجأ إلى النزاهة لحسم خالفه مع مجلس نينوى  04/02/2013 

وأبرزهم عصام عايد، الذي اتهم قائمة نينوى المتآخية، بعقد اتفاقية ألنقاذ النجيفي من 

 .عدم اكتمال النصاب ادى الىاالستجواب، وذلك لعدم حضورهم الجلسة مما 

 مركز ميترو الصحفي يُدين حجز صحفي داخل مشروع وسط السليمانية  03/02/2013 

صباح أمس االحد الذي يقع على شارع سالم وكان مصعد مشروع ابراج قيوان قد سقط 

 اضرار بعدد من السيارات الىسقوط المصعد  ادىالشارع الرئيس لمدينة السليمانية، و

تفجير انتحاري في كركوك يخلّف المئات من القتلى والجرحى والكرد يحّملون عمليات  03/02/2013 

 دجلة المسؤولية 

 المؤدية إليهددة وأغلقت جميع الطرق فيما اتخذت القوات األمنية إجراءات مش

 القضاء يكلّف عّم الطفل سجاد بتربيته بعد تعّرضه لمحاولة قتل من قبل والده  03/02/2013 

حالة سجاد عند دخوله المستشفى فاجأتني وحيرتني، إذ كان يعاني من تورم في "أن 

الساقين والقدمين، وبعد الفحوصات والتحاليل، تبين أنه بسبب التهاب عظم الساق 

 "...تجمع خراج ونزف داخلي فيها أدى إلىاليسرى، جراء الضرب المتكرر، الذي 

 ( 37)لية تقرير ديوان الرقابة الما 02/02/2013 

 أدى الىوبالتالي فان كل فقرة من فقرات جدول الكميات خاضعة لهذا التخفيض مما 

 توفير سيولة نقدية للشركة المقاولة

تأخير العمل وإجراء التحقيق في  تؤدي الىمما يتطلب معالجة جميع المعوقات التي 

 .أسباب التأخير الحاصل في تنفيذ العقود

 الحكومة االتحادية ال تدفع مستحقات الشركات النفط األجنبية : سفين دزيي 02/02/2013 

وقف نشاطاتها، ونحن  إلىبتلك الشركات  أدىوتراجعت عن دفع القسط الثاني، وهذا ما 

 ال نستطيع أن نضغط عليها بهذا االتجاه

والمالكي كّرس أركان السلطة .. النظام القضائي العراقي محطم: هيومن رايتس ووتش 01/02/2013 

 في مكتبه 
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 مواقع التظاهر المؤدية إلىالقوات الحكومية في بغداد أغلقت المنافذ "ولفتت الى ان 

 ( 36)تقرير ديوان الرقابة المالية  01/02/2013 

اإلرباك في العمل وضياع  يؤدي إلىوالتأكد من عدم وجود ازدواج وتداخل فيها وبما 

 .الحقوق والتحقيق في الحالة أعاله ومحاسبة المقصر

 ( 31)تقرير ديوان الرقابة المالية  30/01/2013 

التأخر في تنفيذ المشروع عن  أدى الى ولغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي االمر الذي

 يوم( 215)المدة المحددة بالعقد والبالغة 

اختالف التوجه المذهبي ال : أوقاف كردستان البرلمانية تستنكر مقتل رجل دين سلفي 30/01/2013 

 يبرر القتل 

مقتل إمام  أدى إلىعجلة يستقلها رجال دين كرد على طريق سليمانية كركوك، مما 

 وخطيب جامع الحرية في كركوك رمضان شكور

 ! سكان العاصمة يستقبلون سقوط األمطار بحذر 29/01/2013 

بغزارة، االمر  1521كانون األول   15وتتوقف عجلة العمل حيث تسقط االمطارفي 

مصرع سبعة أشخاص وتهجير المئات من منازلهم وسقوط عدد من  أدى إلىالذي 

 المنازل على ساكنيها

 إجازات السياقة افتتاح مشروع لتسجيل المركبات وإصدار : بابل 29/01/2013 

يذكر أن إحصاءات مديرية المرور العامة تشير إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون 

بحسب المسؤولين   أدىمن دون تسجيل، وهو ما  1556سيارة دخلت العراق منذ العام 

 تيسير استخدامها في أعمال التفجير إلىاألمنيين 

 ( 30)تقرير ديوان الرقابة المالية  29/01/2013 

إرباك في عمل  تؤدي إلىوان كثرة األنظمة والقوانين قد  1553/لسنة( 1)وتعليمات رقم 

 .الدائرة

في حسم إدارة المناطق المتنازع " المماطلة"التحالف الكردستاني يتهم الحكومة بـ 29/01/2013 

 عليها 

 يؤدي إلىوزارة الدفاع االتحادية تضيف شروطا جديدة في كل لقاء يتم بين الطرفين ما "

 ،"اثارة المشاكل وعرقلة جهود االتفاق

 دهوك تعمل بهويات األحوال المدنية الفسفورية  28/01/2013 

بحسب التعليمات فان جوازات السفر ال تمنح للمواطنين اال اذا كانوا حملين لهذه "

مراجعة مديريات االحوال لغرض تبديل  الىبالمواطنين  ادىالهويات الفسفورية وهذا ما 

 ".هوياتهم القديمة 

 ( 33)تقرير ديوان الرقابة المالية  28/01/2013 
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وجود مسطحات مائية  أدى إلىارتفاع الماء في أراضي مشروع ري كركوك مما 

 حصول تلوث بيئي عالٍ  ستؤدي إلى

وجود مسطحات مائية  أدى إلىارتفاع الماء في أراضي مشروع ري كركوك مما 

ستؤدي إلى حصول تلوث بيئي عاٍل لعدم وجود شبكة مبازل حقلية مربوطة بالمبازل 

 قضاء الحويجة والدبس السطحية الرئيسية في

فسح المجال أمام المقاولين بعدم االهتمام  يؤدي إلىأن هذا اإلجراء اذا ما نفذ لوحده فانه 

والدقة في تأمين المواد بالمواصفات المطلوبة والخلطات الخرسانية الناجحة بالفحص 

 .ألمختبري

 اإليزيديون قلقون حيال قضية الفتاة المختطفة من مجمع شيخكا  27/01/2013 

من جهة أخرى دان مجلس قضاء تلكيف هذه الحادثة وطالب الجهات المعنية بمتابعة هذه 

زرع الفتنة بين  إلىهذه الحادثة  تؤديالقضية عن كثب ومحاسبة المقصر قانونيا كي ال 

 .األطياف والمكونات المتواجدة في قضاء تلكيف

 ( 31)تقرير ديوان الرقابة المالية  26/01/2013 

سنة على استخدامها ( 15)قدم أغلب الوحدات اإلنتاجية التكنولوجيا ومضي أكثر من 

 صرف مبالغ كبيرة على صيانتها وتأهيل البعض منها أدى إلىاألمر الذي 

 صحافة كردستان  25/01/2013 

قرار مجلس الوزراء في االقليم وقف استيراد السيارات اعتبارا من شهر شباط  ادىفيما 

 .رفع اسعار السيارات الخصوصية الىالمقبل 

اإلجراءات العسكرية ضد المتظاهرين في الفلوجة " بشدة"إقليم كردستان يدين  25/01/2013 

 " قمعهم"و

سقوط  أدى إلىورد هو بإطالق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم، مما 

إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت 

 .تعترض طريقهم إلى الساحة

وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة صباحا عقب قيام 

ساحة االعتصام من أحل منع المصلين من  المؤدية إلىجيش بغلق المداخل قوات ال

 الدخول إليها

 جريحاً  64قتلى و 6مواجهــات عنيفـة بين الجيـش ومعتصمـي الفلوجة تخلّف  25/01/2013 

فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطالق النار عليهم ورمي القنابل 

 سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين أدى إلىالصوتية لتفريقهم مما 

وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين قرابة الساعة العاشرة صباحا عقب قيام 

العتصام من أجل منع المصلين من ساحة ا المؤدية إلىقوات الجيش بغلق المداخل 

 …الدخول إليها
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 ( 34)تقرير ديوان الرقابة المالية  25/01/2013 

ارتفاع االنتاج  أدى الىوهذا يؤشر انخفاض التخطيط نسبة الى الطاقة التصميمية والذي 

 .الكلي للطاقة عن المخطط وبنسبة عالية

منظمة تعلن دعمها المطالب المشروعة للمتظاهرين وتدعو الحكومة إلى االستجابة  16 25/01/2013 

 لها 

توتر عسكري على تخوم المناطق المتنازع  إلىتصعيد سياسي بين المركز واإلقليم  وأدى

 عليها

 مجلس محافظة النجف يأمر بإزالة صور السياسيين من شوارع المحافظة  25/01/2013 

فهناك الكثير من الملصقات في شوارع المدينة والبعض منها يعود لالنتخابات الماضية 

 تشتيت المواطنين في االختيار الصحيح تؤدي إلىبحيث 

 ،"تشويه جمالية المدينةوتؤدي إلى وجود الملصقات ظاهرة غير حضارية "

 مجلس نينوى يفشل في التصويت على إنشاء مصفى استثماري  22/01/2013 

للمجلس،  236أعضاء المجلس الممثلين عن حركة العدل واإلصالح، من الجلسة الدورية 

 .عدم اكتمال النصاب، وبالتالي لم يتم إقرار المشروع أدى إلىمما 

 مساعدات اإلقليم وصلت إلـى مواطني سوريا  22/01/2013 

ندات سياسية إن المواطنون سئموا من لغة التهديد والترهيب التي تأتي في إطار أج"

 ".إثارة االنقسام والفتنة إلىإال  تؤديضيقة وال 

 منها لنساء عنّفَن أزواجهنَّ  04. . حالة عنف أسري في واسط  809 22/01/2013 

وأهم أسبابه في الوقت الحاضر الجانب االقتصادي وعدم تمكن الرجل من تحقيق 

إحداث شرخ في العالقة الزوجية قد يتحول إلى  يؤدي إلىمتطلبات المرأة الكثيرة ما 

 العنف

 مدرسة المستقبل وتغيير الواقع التربوي : من المحرر  22/01/2013 

أن يساعد الطالب على فهم العالقة بين األشياء وان يستند إلى بيداجوجية المشاركة في 

 يةنمط من المجتمع أكثر إبداع يؤدي إلىالتغيير على نطاق واسع تغييرا  

 ( 08)تقرير ديوان الرقابة المالية  22/01/2013 

قامت بعض تشكيالت هيئة التعليم التقني بإقامة مشاريع على أراض تعود إلى جهات 

 مجابهة الهيئة لمشاكل قانونية سيؤدي الىأخرى األمر الذي 

 ممثلو األديان والطوائف يحذّرون من انقسام حاّد في المجتمع العراقي  21/01/2013 

توظيف الدين ألهداف سياسية ومكاسب سياسية انعكس على الخطاب، والعمل "مبينا أن 

انقسام حاد في المجتمع العراقي بسبب التظاهرات والتظاهرات  سيؤدي إلىوهذا 

 ".المضادة
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 صحافة كردستان  21/01/2013 

فتح  يؤديافتتاح الممثلية يرتبط بالوضع السياسي في العراق وانهم يخشون من ان 

 .نشوب ازمة جديدة الىالمكتب دون ترتيبات مسبقة 

 ( 06)تقرير ديوان الرقابة المالية  20/01/2013 

تحمل الشركة فوائد  أدى الىمما  1551/باالضافة الى مليار دينار واحد خالل سنة

 مليون دينار( 23)مصرفية بمبلغ 

 الحكومة تغلق قلب بغداد حماية لبضع عشرات من أنصار المالكي تظاهروا تأييداً له  19/01/2013 

ساحة  المؤدية إلىأفاد العديد من سكان بغداد، أمس السبت، بأن جميع الطرق والجسور 

 التحرير الواقعة في مركز العاصمة

ساحة المؤدية إلى إن القوات األمنية أغلقت شارعي السعدون والنضال وجميع الجسور 

 التحرير بمنطقة الباب الشرقي

 حل األزمة الراهنة بتصحيح مسار العملية السياسية : بارزاني 19/01/2013 

التي تعيشها، محذرا  من أن تعامل الحكومة االتحادية مع " األزمة العصيبة"تخطي 

 "عواقب وخيمة" يؤدي الى" التهديد واإلقصاء"األزمة بـ

وفي الوقت الذي كان واجب الحكومة االتحادية أن تبادر الى التعامل بعقالنية من أجل "

 أدى الىد واإلقصاء الذي إيجاد حلول، عملت على تفاقم األزمة بالتهميش والتهدي

 ".عواقب وخيمة تؤدي إلىمضاعفات خطيرة قد 

 كفاءات عراقية تطالب بإطالق سراح مظهر دمحم صالح  19/01/2013 

مصاب بأمراض متعددة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، ومشكالت في القلب،   إذ أنه

 خسارة هذا الرجل حياته يؤدي إلىومن المحتمل أن تتدهور حالته الصحية بنحو قد 

 ( 00)تقرير ديوان الرقابة المالية  29/02/2013 

وحدة الصحاري واألراضي الزراعية تعاني المحافظة من تدهور األراضي الزراعية 

 تصحرها أدى إلىوالذي 

 صحافة كردستان  18/01/2013 

ان يستولي اشخاص  ادى الىاكد ان تشتت المواقف بين االطراف السياسية العراقية 

 وجهات على اهم مفاصل الحكم والتوجه الى االنفراد بالسلطة وتهميش المكونات االخرى

واضاف البالغ ان هناك جزءا من قوى السلطة في الحكومة االتحادية تختلق االزمات ما 

 .هدر الطاقات وموارد البلد االقتصادية يؤدي الى

 واسط تشكل لجنة للكشف عن األضرار الزراعية جراء األمطار  18/01/2013 

من  15و 12)وشهدت محافظات البالد هطول أمطار غزيرة يومي االثنين والثالثاء 

 تعطيل الحركة في معظم المحافظات أدى إلى، مما (المنصرم 1521كانون األول 
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 تحّملها مسؤولية التفجيرات األمن والدفاع النيابية تلوم الوزارات األمنية و 29/02/2013 

الى ذلك شهدت مناطق متفرقة بينها بغداد والموصل والطوز، كالهما شمال بغداد، 

 .مقتل ستة أشخاص وجرح شخص، وفقا لمصادر رسمية أدى الىهجمات متفرقة 

 الزراعة تحـذر مـن استخـدام مبيـدات مسببـة للسرطـان  18/01/2013 

إصابة متناولي تلك المزروعات بأمراض  تؤدي إلىلكنها وبسبب تراكماتها السمية 

 .مختلفة بينها أنواع من السرطان

 مؤسسة الطيران المدني فـي اإلقليم  18/01/2013 

 معالجة جملة من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المطار ستؤدي إلى أن هذه الزيارة

ألف محكوم باإلرهاب كاٍف إلسقاط البلد لو  10و.. اإلفراج عن المعتقلين ال ينفذ: نواب 23/02/2013 

 صحت التهم 

تعطيل  أدى إلى الثقل الكبير الملقى على عاتق القضاة الجنائيين وقضاة التحقيق"إن 

 ".الكثير من القضايا، وتأخير البت في أمر المعتقلين فيها

 صحافة كردستان  16/01/2013 

ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية حاج عمران مغديد عريف قوله ان حكومة االقليم قامت 

 المعبر من الثلوج المؤدية الىبتنظيف الطرق 

أشهرعلى التأسيس والخالف على  14مفوضية حقوق اإلنسان بال رئيس وال مقر منذ  16/01/2013 

 الرئاسة يمنع عقد اجتماعاتها 

فقدانها لالستقاللية في  ادى الىالمفوضية تعاني من تدخالت سياسية كبيرة في عملها "

 ".عملها

 ( 03)تقرير ديوان الرقابة المالية  16/01/2013 

تحميل المشروع مبلغ  أدى الىعلى الرغم من ارتفاع أسعارها التعاقدية اصال  مما 

 (مائتان وثالثة وثمانون مليون دينار)دينار   مليون( 196)اضافي مقداره 

   ذي قار تترقّب خريطة جديدة للفقر تشمل المزيد من معوزيها بالحماية االجتماعية 16/01/2013 

 التعديالت المزمع إدخالها تؤدييتوقع قسم الرعاية االجتماعية في محافظة ذي قار أن 

زيادة عدد المشمولين بإعانة شبكة الحماية االجتماعية في  إلىعلى خريطة الفقر 

 المحافظة

 ( 00)تقرير ديوان الرقابة المالية  15/01/2013 

اعتذار شركة الغدير للمقاوالت المحدودة عن تنفيذ المناقصة عندما  أدى إلىاألمر الذي 

 قامت شركة المشاريع النفطية بتبليغها بقرار اإلحالة لمرور فترة طويلة على نفاذ عرضها

 األنفلونزا الوبائية دخلت البالد وننصح بتجنب األماكن المزدحمة للوقاية : الصحة 15/01/2013 

موت كبار السن واألطفال كل عام،  تؤدي إلىزا عدوى موسمية و يسبب فيروس اإلنفلون
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 كما ينتشر الفيروس على شكل وباء عالمي

 مجلس كربالء ينتقد إغالق الحدود األردنية ويحذر من عواقب سلبية  15/01/2013 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية إذا ما  إلىالقرار  يؤدي"مرجحا  أن 

 ".استمر غلق الحدود

زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل اإلقليمي  إلىبحسب المراقبين  سيؤديوهو ما 

 .بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء مالئمة لذلك

 ( 01)تقرير ديوان الرقابة المالية  14/01/2013 

ألف )يوم ( 2925)فترة التأخر بين تاريخ طلب المواد وتاريخ ابرام العقد حيث بلغت 

 تحمل الشركة خسائر كبيرة أدى إلى (وثمانمائة وعشرة أيام

دولة القانون يُريد منح رئيس الوزراء صالحية تعيين نصف اعضاء  14/01/2013 

 فقهاءالشريعة "فيتو"والكردستاني يرفض..االتحادية

نصاب اللجنة القانونية دون التوصل إلى اتفاقات بشأن القانون األمر  وحال عدم اكتمال

  .تأجيل التصويت عليه إلى األسبوع المقبل الىبرئاسة البرلمان  أدىالذي 

البستنة والغابات تباشر تجديد شباب غابات واسط وتناشد حكومتها شمولها بتنمية  14/01/2013 

 األقاليم 

واإلهمال في السنوات األخيرة بعد أن استغلت أراضيها من قبل القطعات العسكرية في 

 تضررها أدى إلىالحروب األخيرة مما 

 آخر القالع في سور الموصل القديم مهّددة باالنهيار " باشطابيا" 14/01/2013 

 على نحو كامل المؤدي إليهاوتم غلق الشارع 

 صحافة كردستان  14/01/2013 

ان مخاوف االدارة االميركية تأتي من ان تطور هذه العالقة وتمادي تركيا في دعم 

تقسيم يؤدي الى تصدير النفط من اقليم كردستان بشكل مستقل الى االسواق العالمية قد 

 العراق

تدخل مرجعية النجف سيعّوض فشل الحكومة والبرلمان في حل : العراقية والكردستاني 14/01/2013 

  األزمات

وعبرت المرجعية عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على اكثر من صعيد 

وتوتير االجواء واالستهدافات لآلخرين من خالل إثارة األزمات وفتح الملفات خارج 

 ".منزلق ال يحمد عقباه إلىبالبالد  يؤدي  األطر الدستورية مما

 ات مياه األمطار الموارد المائية تعلن عن خطط لخزن كمي 13/01/2013 

خروج المواطنين في تظاهرات في عدد  إلىالتقصير الحكومي في توفير الخدمات  أدىو

 من المحافظات من بينها بغداد
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والمواطن .. األحرار تؤكد أن رئيس الوزراء لن يجرؤ على االنفراد بحل مجلس النواب 13/01/2013 

 تحذّر من المجهول 

اعادة نفس نتيجة االنتخابات الحالية  الىإعادة االنتخابات  تؤدي"ورجح الفتالوي أن 

 "وبالوجوه ذاتها

 ".تعقيدها أكثر تؤدي إلىالتظاهرات ال تعبر عن رغبتنا وطموحنا في حل األزمة ألنها "

 ( 19)تقرير ديوان الرقابة المالية  12/01/2013 

تكدس األدوية أدى الى واالبتعاد عن االجراءات الروتينية لتسهيل عملية البيع االمر الذي 

 واللقاحات البيطرية في مخازن الشركة المركزية

 ألف شخص باللثالسيميا  11مجلس بغداد يؤكد إصابة  12/01/2013 

الحمراء  عدم قدرة الجسم على تكوين كريات الدم يؤدي إلىهذا المرض "مشيرة إلى أن 

التي تنقل الغذاء واألوكسجين لمختلف أنحاء الجسم بشكل سليم نتيجة لخلل في تكوين 

 ".تكسر كريات الدم وانحاللها بعد فترة قصيرة من إنتاجها يؤدي إلىالهيموغلوبين، مما 

 ( 18)تقرير ديوان الرقابة المالية  11/01/2013 

أدى لم تقم مديرية زراعة محافظة واسط بإنشاء مشاريع جديدة واستصالح أراٍض مما 

 ثبات نسبة األراضي الصالحة للزراعة إلى

 أعضـاء مجلـس بابل يعترفون بفشـل الدورة الحاليـة فـي تلبية طموح المواطنين  11/01/2013 

ت في قانون مجالس عدم اعطاء الصالحيات الواسعة لمجالس المحافظات ووجود فقرا"

عدم النهوض  ادى الىالمحافظات تتعارض مع رغبة المجالس في العمل وتقديم الخدمات 

 ".بالمحافظات بشكل عام 

في عرقلة وصولهم إلى ساحة " التفنّن"معتصمو الموصل يتهمون القوات األمنية بـ 11/01/2013 

 األحرار 

هذه اإلجراءات جعلتني أتوقف مجبرا  لخمس مرات بسب انطفاء سيارتي القديمة هذه "

ساحة األحرار بسبب  المؤدي إلىوأنا ادخل منطقة الدواسة باتجاه الغزالني حيث الطريق 

 "ما خلفته اإلجراءات األمينة من زخم مروري

مكن التخلي عنها وهو في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم وال ي

 زيادة الوضع تفجرا إلىبحسب المراقبين  سيؤديما 

المالكي سيواجه سنة عصيبة والعراقيون اصبحوا اقوى من : مسؤولة اميركية 11/01/2013 

 زعمائهم 

إال انها كادت ان  1556التوترات بين بغداد واربيل كانت على مستوى واطئ في العام "

 :.قوات الطرفين حالياالتصادم بين تؤدي إلى 

 ( 17)تقرير ديوان الرقابة المالية  09/01/2013 

عدم الدقة في إعداد الشروط والمواصفات وجداول الكميات والخرائط لبعض المشاريع 
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 تغييرات في فقرات جوهرية وأساسية للمشاريع عند التنفيذ أدى الىمما 

يتم ضخ مياه الصرف الصحي الى النهر مباشرة أو الى المبازل المفتوحة وغير المبطنة 

 يؤدي الىبواسطة مضخات مختلفة دون اجراء المعالجات الكيمياوية والبايولوجية مما 

 آثار سلبية على الصحة العامة

 مستشاريه البعثيين  ضم عزت الدوري إلى طاقم" القائد العام"كتلة األحرار تقترح على  09/01/2013 

اجتماع عقده النائب االول لرئيس البرلمان والقيادي في كتلة االحرار قصي السهيل  ادىو

 .اقناع ائتالف دولة القانون بالعودة الى الجلسات الى

 مجلس األنبار يتوعد بمقاضاة الحكومة على خلفية إغالق منفذ طريبيل الحدودي  09/01/2013 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع االستهالكية ارتفاعا كبيرا   إلىأدى إغالق المنفذ "

 ".أضر بالحالة المعيشية لكافة المواطنين

 لجنـــة لتحديد المقّصريـــن في أمانة بغـــداد  09/01/2013 

خروج المواطنين في تظاهرات في عدد  إلىالتقصير الحكومي في توفير الخدمات  أدىو

 من المحافظات من بينها بغداد

 ( 16)تقرير ديوان الرقابة المالية  08/01/2013 

تأخرها في  الى أدىتأخر جهة التعاقد في تسليم مواقع العمل الى الشركات المنفذة مما 

 المباشرة بالتنفيذ

دائرة الترسبات واالنسدادات وتأثيرها  الى يؤديوعدم وجود محطات معالجة كافية مما 

 .سلبا  على مشاريع شبكات األحياء

والعمل على ازالة الشواغل القانونية والمادة من مواقع المشاريع االخرى وذلك لتهيئة 

 .عدم التأخر في االنجاز إلى يؤديمواقع العمل تنفيذا  للتعليمات بما 

اضعاف  الى يؤديبدال  من جهة التعاقد مما  وبالتالي ترك حرية االختيار للجهات المنفذة

 الموقف القانوني لها في حال قيام الشركات بتجهيز مواد ذات مواصفات رديئة

حاالت  14والعدل تتحدث عن .. أشهر 3معتقال خالل  30تقرير حكومي يكشف وفاة  08/01/2013 

 بأسباب متقاربة 

فضال عن حالتي انتحار، . اسبابها حالة وفاة لم تحدد 22نتيجة امراض مختلفة، وجود 

 قتل نزيل واحد ادى الىواطالق نار 

 ونعتذر مقدماً . . البالد ستشهد فيضانات جديدة في األمطار المقبلة : البلديات واألشغال 08/01/2013 

خروج المواطنين في تظاهرات في عدد  إلىالتقصير الحكومي في توفير الخدمات  أدىو

 من المحافظات من بينها بغداد

 ألف وحدة سكنية  144بـ " النخيل"البصرة تعلن عن مدينة  08/01/2013 

ارتفاع أسعار أدى إلى وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية األخرى، ما 

 البيوت وقطع األراضي السكنية بشكل كبير
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 من اليات البلدية %  01حكومة الديوانية تؤكد توقف اكثر من  07/01/2013 

عجز واضح في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مختلف  أدى إلىتوقفها "مؤكدا  أن 

 ".المناطق

 المباشرة بحملة خدمية كبرى لرفع النفايات من شوارع بغداد  07/01/2013 

هطول ( 1521كانون األول  15)يذكر أن مدينة بغداد وعموم مناطق البالد شهدت، في 

 غرق الشوارع الرئيسة والفرعية للمدينة أدى إلىاألمطار بغزارة مما 

 بالديـــوانية ( 17)المياه اآلسنة تحاصر سكنة عمـــارة  07/01/2013 

ال تتجاوز استخدام سيارة صاروخية، لفتح االنسداد هنا أو هناك من دون تنظيف للمجرى 

دخول  تؤدي إلىاألساس فضال عن أن المنهوالت الرئيسة للشبكة غير محكمة الغلق 

 النفايات إلى المجاري وسدها

مبكرة  حل البرلمان سيعطي الحكومة سلطات تشريعية ونريد انتخابات: العراقية 06/01/2013 

 بإشراف دولي 

 الىاعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي اواخر كانون االول الماضي  ادىو

 اندالع سلسلة تظاهرات واعتصامات في المحافظات السنية

 " هدر الوقت"تربية الديوانية تنتقد كثرة العطل الرسمية وتدعو مدرسيها إلى تعويض  06/01/013 

استمرار هذه الخالفات أيضا خصوصا بشأن بعض المناسبات الدينية والعيد  أدىو

تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية للمجلس على الرغم  إلىالوطني للعراق 

 .1521  من قراءته قراءة أولى في مطلع عام

 رية البصرة تعتزم إنشاء أنفاق للمركبات لتخفيف االختناقات المرو 06/01/2013 

يذكر أن محافظة البصرة، تمتلك شبكات طرق خارجية رديئة وقديمة، بما فيها الطرق 

 الموانئ التجارية والمنشآت والحقول النفطية المؤدية الى

تعرقل إقرار قانون " العيد الوطني"و" مولد الرسول"و" الغدير"الخالفات حول يوم  03/01/2013 

 العطل 

استمرار هذه الخالفات أيضا خصوصا بشان بعض المناسبات الدينية والعيد  أدىو

تأجيل التصويت على القانون في الدورة الحالية للمجلس على الرغم  إلىالوطني للعراق 

 .1521من قراءته قراءة أولى في مطلع عام 

 حالة عنف للنساء ضد الرجال  044كردستان تسجل  03/01/2013 

وراء العناوين " تلهث"ناشطة نسوية البعض من وسائل اإلعالم التي  وفي حين انتقدت

 ".إعادة إنتاج العنف" تؤدي إلىالمثيرة دون التفكير بما لها من سلبيات قد 

االحتجاجات وتدعو إلى التهدئة والتشاور بين القادة " عنف"واشنطن قلقه من  03/01/2013 

 العراقيين 
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سلطة القانون ويثير مخاطر سوف تتسبب أي تصرف من أي طرف سوف يضعف "

إلحاق الضرر بالتقدم الكبير الذي حققه العراق نحو تؤدي إلى بتوترات عرقية وطائفية و

السلم واالستقرار، فضال عن خسارة الجهود المهمة التي بذلتها الواليات المتحدة والعراق 

 ".معا في هذا المجال

مساءلة ويسعى إللغاء مادة تسمح باعتقال أقرباء لل" تطبيق عادل"الوطني مع  15/01/2013 

 المطلوبين 

 سيؤديان استمرار الفشل الحكومي والبرلماني "، من "المدى"لكن علي حذرت، عبر 

امتناع العراقيين في الذهاب الى صناديق االقتراع في  ستؤدي الىخيبة امل كبيرة  الى

 ".انتخابات مجالس المحافظات القادمة

 واإلبقاء على المخبر السري " تعريف اإلرهابي"قانون العفو العام يتعثر برلمانياً أمام  15/01/2013 

الف معتقل، أكدت ان التحالف الوطني  65االفراج عن  الىالعفو  يؤديوفيما توقعت ان 

 .يرفض الغاء قانون المخبر السري

 

 

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

  البيت األبيض طلب من البنتاغون وضع خطط فرض حظر جوي على سوريا 30/05/2013 

ووصفت الصحيفة قرار االتحاد األوروبى بأنه أحمق وخطوة غير مدروسة من المحتمل 

 مزيد من القتلى بدال من تقليل عدد الضحايا تؤدي إلىأن 

 غداً عقد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لالنتخابات الرئاسية اإليرانية  30/05/2013 

وهذه العقوبات أدت إلى خفض صادرات النفط وعرقلت وصول عائدات النفط لطهران 

 أزمة اقتصادية أدى إلىما 

 األزهر ويحاولون إحراق مكتبته " يكفّ رون"محتجون  13/05/2013 

 إصابة عدد من الموظفين أدى إلىوتحطيم عدد من السيارات الخاصة بالموظفين، ما 

 صواريخ مصدرها سوريا على لبنان  3سقوط  13/05/2013 

سقطت ثالثة صواريخ مصدرها األراضي السورية، الثالثاء، على منطقة الهرمل بلبنان، 

 وقوع إصابات طفيفة أدى إلىاألمر الذي 

فيما سقط الصاروخ الثاني على التالل المواجهة للبلدة، إال أن سقوط الصاروخ الثالث هو 
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 .حدوث اإلصابات الطفيفة أدى إلىما 

 صحافة عالمية  19/05/2013 

ازمة سياسية في الكويت حيث جرت تظاهرات اتسمت بالعنف  الىتعديل القانون  ادىو

 .أحيانا  

 أدى إلىوأضافت أن محاوالت مرسي لتعزيز سلطته وحكم جماعة اإلخوان المسلمين 

 ترسيخ االنقسامات وإثارة العنف المتكرر في الشوارع

 صاروخان يسقطان على الضاحية الجنوبية في بيروت يسفران عن إصابات  13/05/2013 

إلحاق الضرر بعدد من  أدى إلىوأصاب أحد الصاروخين معرضا لبيع السيارات، ما 

 .السيارات، بينما أصاب اآلخر أحد المباني السكنية

ويقول مراسل بي بي سي في بيروت جيم موير إن خطاب نصرهللا أثار المخاوف من أن 

 مزيد من االضطراب الطائفي في لبنان إلىمشاركة حزب هللا في القتال في سوريا  تؤدي

 الرئيس المصري لم يحقق التقدم الذي وعد به  27/05/2013 

تضاؤل اآلمال  إلىضعفها االقتصادى ومشاكلها السياسية  يؤديوالسيما مصر، التي 

بشأن قدرتها على لعب دور كبير في تعزيز أي خطة سالم جديدة بين إسرائيل 

 .والفلسطينيين

 ريةمؤتمر جنيف لن يقدم سوى أمل ضئيل للمعارضة السو 25/05/2013 

ندعو الى إعادة النظر ان لم يكن الغاء اتفاقية كامب ديفيد وخاصة المالحق االمنية التي 

 األمني الذي يمكن ان يستغل من اإلسرائيليين للفراغ تؤدي

 "المعارضة السورية المسلّحة"انشقاقات في وحدات  22/05/2013 

وقد وصلت المواجهة إلى ذروتها نهاية األسبوع الماضي، عند محاولة الجماعة السلفية 

 صدامات في تونس العاصمة إلى أدىتحدى حظر حكومي على اجتماعها السنوي، ما 

على األرجح  أدىأتوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في صعيد مصر ما "

في بعض القرى خالل االستفتاء على  إضعاف اقبال المسيحيين على التصويت الى

 ."1521الدستور في ديسمبر 

  ليس من مصلحة سوريا استخدام األسلحة الكيمياوية 21/05/2013 

في إبريل   نقل وعر للسلطة قبل االنتخابات الرئاسية المقررة إلىأيضا  سيؤديكما أنه 

 …في الوقت الذى تواجه فيه الدول المجاورة للجزائر  المقبل

سفك الدماء ولن  يؤدي إلىويعارض حزب النور أيضا الحل األمني ألنه من شأنه أن 

في عهد   يحل المشكلة بين تلك المجموعات التي تشعر بالظلم نتيجة تعرضهم لالعتقال

 .مبارك

 لتعتذر البحرين أو تنتظر رداً ال تتوقعه : إيران 19/05/2013 

مضيفا أن عناصر األمن كانت تطارد من قاموا بإطالق النار من سالح محلي الصنع، 
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 .تسجيل إصابتين بين أفراد الشرطة أدى إلى

 0411معارض منذ عام  144اإلمارات اعتقلت وعذبت  19/05/2013 

وجود إجماع غير معتاد، وإن بصورة مؤقتة، بين الواليات المتحدة  إلىذلك  أدىوقد 

 إسرائيل وتركيا على وجوب إقناع نظام األسد والمعارضة بالتفاوضوروسيا و

 صراع اإلخوان وقضاة مصر يتجه نحو التدويل  16/05/2013 

 أدى إلىفي أعقاب عودة مجلس الشورى لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، الذي 

 .تصاعد الصراع مجددا  بين الجانبين

 في مفاوضاتها مع الوكالة الدولية " تقدم"إيران تأمل في تحقيق  15/05/2013 

 22واضاف عراقجي ان ترشح جليلي لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في '

  .ابطاء المفاوضات يؤدي الىيونيو لن /حزيران

 "الريحانية"تركيا ال تعتزم الرد على هجوم  14/05/2013 

واستدلت الصحيفة على طرحها في هذا الصدد في تقرير لها أوردته على موقعها 

 مقتل وإصابة العشرات أدى إلىاإللكتروني بأن الهجوم الذي 

 أدى إلىوأشارت إلى وقوع خمس هجمات انتحارية على األقل في مدينتين شماليتين، ما 

 إصابة جنديين ماليين على األقل

 ورفسنجاني يدخل السباق في الدقائق األخيرة .. مرشح لالنتخابات الرئاسية  044 12/05/2013 

 يؤدي إلىوكانت وجوه سياسية ودينية قد طالبت هاشمي بالترشح لالنتخابات، األمر الذي 

 .تغيير الخريطة االنتخابية اإليرانية

 مستشار لخامنئي يرشح نفسه للرئاسة في إيران  11/05/2013 

تم اختيار الرئيس المقبل إليران من بين حفنة من السياسيين الذين يعرف ويرجح أن ي

الفوضى  تؤدي إلىعنهم الوالء لخامنئي مما يقلل من فرص االنقسامات السياسية التي 

 .بعد االنتخابات

 إدارة أوباما تحاول التكيف مع األحزاب اإلسالمية المصرية: خبراء 11/05/2013 

ويقول زغبي إن رفض اإلخوان لمنح حقوق متساوية للمرأة ولألقباط وأيضا قمعهم 

 الضرر بصورتها أدى إلىللمعارضة 

 قوات الحكومة السورية تستعيد السيطرة على بلدة ستراتيجية  08/05/2013 

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في المعارضة المسلحة في البلدة قولها إن سقوط تلك 

تحكم القوات الحكومية في طريق نقل دولي سريع يربط بين  يؤدي إلىالبلدة، يحتمل أن 

 .األردن ودرعا

 مرسي يدخل مزيداً من الوجوه اإلسالمية الى الحكومة المصرية  08/05/2013 

 الىالتعديل  يؤديمن غير المرجح ان "خبير االقتصادي ومقره لندن وقال سعيد حيرش ال
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 .اي تحول حقيقي في السياسة خاصة من المنظور االقتصادي

 أوباما والرهان القاتل على بوتين في سوريا  08/05/2013 

سوف ندرس كل الخيارات ،ونريد ان نقوم الوضع وان نضمن ان اي خطوة نتخذها "

 "التعجيل في رحيل االسد ستؤدي الى

كيري سيوضح للروس ان عدم تعاونهم مع بالده للوصول الى عملية سياسية "واضاف 

حقبة ما بعد االسد ،فأنه لن يكون امام االدارة غير خيار تسليح بعض  تؤدي الى  انتقالية

 ".قوى المعارضة

 روسيا تحذّر من مؤشرات على التحضير لتدّخل عسكري في سوريا  07/05/2013 

أسفر العدوان اإلسرائيلي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين "

 .تدمير واسع في هذه المواقع وفي المناطق المدنية القريبة منها أدى إلىالسوريين و

 " بالتنسيق مع إرهابيين"الغارات اإلسرائيلية تتم : سوريا 06/05/2013 

وأظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون على اإلنترنت وقوع سلسلة من االنفجارات القوية 

 .تصاعد عمود من اللهب وانفجارات أخرى وأدى إلىأحدها أضاء سماء دمشق 

أسفر العدوان اإلسرائيلي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين "

 "تدمير واسع في هذه المواقع وفي المناطق المدنية القريبة منها إلى وأدىالسوريين 

 " أف بي اي"مطلوباً من الـ" إرهابياً " 01أول امرأة على قائمة أكثر  04/05/2013 

 15ألكثر " هي ثاني مواطن أميركي يدرج اسمه على هذه القائمة"جوان تشيسيمارد 

، كما حددت مكافأة قدرها مليون دوالر ألي شخص "اف بي اي"شخصا مطلوبا من الـ

 .اعتقالها تؤدي الىيقدم معلومات 

 اغتيال المّدعي المكلف بالتحقيق في اغتيال بينظير بوتو  04/05/2013 

فقد أطلق المسلحون النار على تشودري ذو الفقار عندما كان يقود سيارته أمام منزله وهو 

انحراف  إلىالحادث  أدىيهم بالتوجه الى المحكمة لحضور جلسة خاصة بالقضية، وقد 

 .السيارة عن الطريق ودهس أحد المارة

بحسن نوايا اإلخوان في  على الواليات المتحدة التوقف عن اإليمان:صحافة عالمية 04/05/2013 

 .. مصر

في بعض  أدىوليس إصالح اآلليات االستبدادية الموروثة منذ عهد حسني مبارك، ما 

 تعميق الممارسات االستبدادية إلىاألحيان 

 رئيس األركان حذّر كاميرون من التدخل في سوريا 29/04/2013 

 أدى إليهتحدثت الواشنطن بوست عن دور حزب هللا في الحرب األهلية في سوريا وما 

 من توتر طائفي في لبنان

 استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا سيغيّر قواعد اللعبة : أوباما 28/04/2013 
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عواقب لم يحددها لكن  إلى سيؤديالرئيس األميركي قد حذر في وقت سابق من أنه 

 .فسرت على نطاق واسع على أنها تشمل التدخل العسكري األميركي المحتمل

الغضب من اإلسالميين يزيد الدعوات المطالبة بعودة الجيش إلى :واشنطن بوست 25/04/2013 

 السلطة في مصر

دعوات تطالب الجيش  أدى إلىقالت الصحيفة إن الغضب من اإلسالميين في مصر، 

 بالعودة إلى السلطة

 مئات األوروبيين يقاتلون في سوريا : مكافحة اإلرهاب 25/04/2013 

 ".تهديد خطير حينما يعودون يؤدي إلىوكما شاهدنا فإن هذا قد "وأضاف 

 السفارة الفرنسية بليبيا تتعرض لهجوم بسيارة ملغّمة  24/04/2013 

أدى تعرضت السفارة الفرنسية في ليبيا لهجوم بسيارة ملغومة على ما يبدو يوم الثالثاء ما 

 إصابة حارسين في أول هجوم من نوعه في العاصمة الليبية الى

كان أبرزها هجوم على مقر البعثة الدبلوماسية األميركية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في 

 .قتل السفير األميركي وثالثة أميركيين آخرين أدى الىأيلول الماضي ما / سبتمبر

 صفقات السالح األميركية مع الحلفاء رسالة إليران :هاغل 22/04/2013 

وزادت مثل هذه التصريحات من مخاوف دولية من ضربة إسرائيلية منفردة إليران يمكن 

 .نشوب حرب أوسع في الشرق األوسط تؤدي الىأن 

 منفّذ تفجيرات بوسطن كان يحتفل فيما الشرطة تلهث وراءه  22/04/2013 

مقتل  أدى إلىوقد سادت النزاعات منطقة شمال القوقاز على مدى عقدين متتاليين، ما 

 عشرات آالف الشيشانيين ورحيل مئات اآلالف من البالد

 قتيالً وجريحاً  173: تفجيرات بوسطن 17/04/2013 

اسالميون قنبلتين في برجي مركز التجارة العالمي مما  وقبل ذلك بعامين فجر متشددون

 .شخص آخرين 2555مقتل ستة اشخاص واصابة أكثر من  ادى الى

 واردة .. بشبه الجزيرة الكورية" حرب الصدفة: "خبراء 15/04/2013 

وقوع  يؤدي الىفالخطابات تزيد من التوتر، والتوتر يرفع خطر الخوف والكبرياء ما قد 

 حادث غير مقصود

 قتيالً  111تحذير من قنابل فسفورية و: سوريا 15/04/2013 

وبثت مقاطع فيديو تبين لحظة انهيار مئذنة الجامع العمري إثر القصف الذي طاله، واتهم 

 ،"المئذنة اآلثارية أدى النهيارقصف "بأنها وراء " قوات األسد"شهود عيان 

تراجع اآلراء اإليجابية لدى األميركان عن مصر بسبب اإلخوان  :استطالع أميركي 14/04/2013 

 المسلمين

وحذر النشطاء من أن تحرك الحكومة البريطانية لرفع حظر األسلحة األوروبية لسوريا 
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 .مقتل المزيد من المدنيين مع زيادة حدة الصراع سيؤدي إلى

 توتّر في مصر على خلفية أعمال عنف طائفية دامية  09/04/2013 

أدى أن مشاركين في التشييع ألحقوا أضرارا بسيارات لدى خروجهم من الكنيسة وان ذلك 

 صدامات مع سكان الحي إلى

وتأتي هذه االحداث في مناخ شديد التوتر في مصر بسبب االنقسام العميق بين أنصار 

العديد من المواجهات  أدى إلىأنصار المعارضة مرسي وخصوصا اإلخوان المسلمين، و

 العنيفة

 تبادل إطالق نار باألسلحة اآللية بين مسلمين وأقباط إلىاألمر  أدىو

 تجديد زعامة مشعل يعّزز عالقات حماس اإلقليمية والدولية  04/04/013 

للمفاوضات مع " إلعطاء فرصة"تصريح مشعل السنة الماضية بأنه مستعد  أدىوربما 

تحسين صورته في نظر الغرب، وإن كان ذلك يتعارض مع ميثاق حركته  إلىإسرائيل، 

 .الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل

 سيئول تلّوح باستخدام القوة في كوريا الشمالية  04/04/2013 

اف إلى االمتناع عن أي إعالن أو عمل يمكن أن ندعو كل األطر"وأضاف الدبلوماسي 

 .تفاقم الوضع يؤدي إلى

 تواصل االشتباكات في مناطق عّدة بسوريا  01/04/2013 

مصرع شخص وإصابة آخر  أدى الىوانفجرت عبوة ناسفة في سيارة في دمشق ما 

 بجراح خطرة، وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في المنطقة نفسها بعد ذلك

 هجوماً على مدارس وإحراق دورية أمنية  160: البحرين 01/04/2013 

استهدفت من خالله إزهاق أرواح عدد من أفراد دورية للشرطة، أثناء مرورها بشارع 

 أدى، وذلك بقذف قنابل المولوتوف على الدورية، ما (بوري)ولي العهد قرب منطقة 

 ."الحتراقها

 بترايوس يقّدم اعتذاره في أول خطاب منذ استقالته إثر عالقة عاطفية  28/03/2013 

ديفيد بترايوس " سي آي ايه"قدم المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية 

 استقالته في وقت سابق هذه السنة أدى الىالذي " الخطأ"الثالثاء اعتذاره عن 

 الجيش اإلسرائيلي يدمر موقعاً بسوريا رداً على نيرانه  25/03/2013 

ردت قوة من الجيش اإلسرائيلي على مصادر نيران تعرضت لها من داخل األراضي 

تدمير موقع عسكري في  أدى إلىالسورية عند الحدود في هضبة الجوالن األحد، ما 

 الجانب السوري

 فرنسا وبريطانيا تخفقان في الفوز بتخفيف حظر السالح على سوريا  24/03/2013 

وصول أسلحة إلى أيدي المتشددين  يؤدي إلىوتخشى هذه الدول من أن ذلك قد 
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 اإلسالميين

 زيارة أوباما إلى األردن تسبقها احتجاجات على سياساته  23/03/2013 

وسيجري أوباما والعاهل األردني مشاورات مكثفة بشأن عواقب الصراع السوري على 

مزيد من الضغط على  إلىألف الجئ سوري  655تدفق أكثر من  أدىاألردن، حيث 

 .موارد المملكة غير المنتجة للنفط

 أوباما يقول إليران حان الوقت اآلن لتسوية النزاع النووي  20/03/2013 

 لمزيدذلك إال  يؤديإذا استمرت الحكومة اإليرانية في طريقها الحالي فلن "وأضاف قوله 

 .من العزلة إليران

وكانت النتيجة عدم ثقة  زيارة أوباما للشرق األوسط تمثل مهمة دبلوماسية عالجية 19/03/2013 

جل عملية تقويض لضغوطه السابقة من أ أدى إلىعميق من جانب اإلسرائيليين في أوباما 

 .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 سوريّون يحلمون بالحرية ويقاسون الواقع .. عامان على الثورة 18/03/2013 

 .زعزعة االستقرار في دول الجوار إلىهذه الحرب  تؤديوما يتخوف منه الكثيرون أن 

 األوروبيون يناقشون تسليح المعارضة السوريّة  16/03/2013 

كما . ألف قتيل، منذ انطالقها قبل عامين 35وخلفت االنتفاضة ضد نظام بشار األسد نحو 

 .هروب نحو مليون شخص إلى دول مجاورة إلىاالقتتال في سوريا  أدى

 حزب هللا ال يتوقع حالً لالزمة السورية خالل االشهر القليلة المقبلة  12/03/2013 

ما بعد النظام ومع ذلك تركت األمور ودعمت  ومن ناحية أخرى تخشى أن تفقد السيطرة

 إسقاط النظام يؤدي إلىبما 

معسكرات في األردن برعاية أميركية لتدريب المعارضة السورية على مواجهة  09/03/2013 

 ..اإلسالميين

 مزيد من سيطرة اإلسالميين في مصر إلى تؤدي" جبهة اإلنقاذ"ستراتيجية 

وحتى رفضها حضور لقاء كيري فى القاهرة، األسبوع الماضي، هى ستراتيجية من 

 .تحويل النظام السياسي الناشئ كليا نحو اإلسالميين إلىبغير شك  تؤديالصعب أن 

بيونغيانغ ال تستطيع ضرب أمريكا لكن كوريا الجنوبية واليابان في مرمى : تقرير 08/03/2013 

 نيرانها 

يعتقد على نطاق واسع أن غواصة كورية شمالية أغرقت سفينة تابعة  1525ففي عام 

 .بحارا وهو ما نفته بيونجيانج 23 لمقتل أدىللبحرية الكورية الجنوبية مما 

 السرطان يهزم الرئيس الفنزويلي اليساري هوغو تشافيز  06/03/2013 

ن وعلى إثرها بدأ بتلقي تكشف للمرة األولى تعرضه لمرض السرطا 1522وفي عام 

 تساقط شعر رأسه، أدى الىالعالج الكيميائي ما 
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 الذي حيَّر األميركيين " أبو يزيد " القاعدة تكشف حقيقة  02/03/2013 

كانت الواليات المتحدة تطارد القصع لتورطه في االعتداء الذي استهدف المدمرة 

في خليج  1555بحارا  أميركيا  في العام  23مقتل  الى وادىاألميركية كول في اليمن 

 .عدن

 قتيال آخرين 25سقوط  الىالقصف  أدى

 جولة كيري الخارجية و تحديات الملفات الشرق اوسطية المستعصية  01/03/2013 

وقال كيري انه سيسعى القناع االسد بتغيير حساباته في اشارة الى امكانية التوصل الى "

 "عملية انتقالية للسلطة الى تؤديتسوية مع الروس 

تغيير  الىفي نهاية المطاف  تؤديلن يكون من السهل اقناع االسد بقبول عملية انتقالية " 

 ".النظام

 أوباما يدعو الرئيس المصري لحماية المبادئ الديمقراطية  27/02/2013 

غير غياب األحزاب التي يتزعمها بعض أبرز السياسيين  إلىالمقاطعة  ستؤديو

 .اإلسالميين عن االنتخابات

 وانقساماتها مستمرة .. المعارضة السورية تحصل على أسلحة جديدة  27/02/2013 

ورغم أن دوال  كثيرة تؤيد معارضي األسد إال أن قلة منها تساند بنشاط تسليح المعارضين 

تكرار  إلىذلك  يؤديخشية وقوع األسلحة في أيدي متشددين إسالميين وخوفا من أن 

 صراعات غربية مثل الحروب ضد طالبان في أفغانستان

 حادث بألون األقصر األحدث في سلسلة انتكاسات صناعة السياحة في مصر 26/02/2013 

احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة  إلىاغتيال السياسي اليساري العلماني  وأدى

 .عميقة بين حكام تونس اإلسالميين ومعارضيهم الليبراليين والعلمانيين

 األسد فاقد للشرعية ويحكم بالقّوة المتوّحشة : واشنطن بعد قصف حلب 24/02/2013 

دانت الواليات المتحدة بشدة القصف بالصواريخ على مدينة حلب شمال سوريا، والذي 

 مقتل العشرات الجمعة إلى أدى

 المعارضة السوريّة تعلن رفضها زيارة موسكو وواشنطن  23/02/2013 

مقتل كل هؤالء الناس وخصوصا  أدى إلىال شيء يمكن أن يبرر عمال بهذه الوحشية "

 ".المدنيين وبينهم أطفال

حمادي الجبالي يوّدع التونسيين بكلمة مؤثرة وتكليف وزير الداخلية بتشكيل حكومة  22/02/2013 

 جديدة 

احتجاجات في الشوارع ليكشف عن فجوة  إلى اغتيال السياسي اليساري العلماني أدىو

 .عميقة بين حكام تونس اإلسالميين وبين معارضيهم الليبراليين والعلمانيين

 دعوة مرسي لالنتخابات تزيد االنقسامات في مصر  22/02/2013 
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زيادة االنقسامات التي يشهدها الشارع  ستؤدي إلىحيث اعتبرت أن هذه الدعوة 

 المصري

  روسيا مستمرة في تقديم السالح لنظام األسد برغم تعهدها بوقف التوريدات 19/02/2013 

وكان النظام السورى، حسبما تقول الصحيفة، قد استخدم طائرات حربية على نطاق 

سقوط خسائر بين المدنيين  أدى إلىواسع لتنفذ غارات على مناطق مكتظة بالسكان، ما 

 تقدر بالعشرات

الغرب وتظهر ضعف  زيارة كبير العلماء النوويين اإليراني لبيونج يانج تؤجج مخاوف 17/02/2013 

 وبات الدوليةالعق

عقب اتهامها بقيادة الهجوم على القنصلية األميركية فى مدينة بنغازى فى سبتمبر 

 .اختفائها أدى إلىالماضى، وتزايد الغضب الشعبى ضدها ما 

 أدىعقب أن غادرت عناصر أنصار الشريعة مواقعها كحارس للمستشفى، األمر الذى 

 إغالق المستشفى لمدة أسبوعين إلى

 مرة قنبلة هيروشيما  34قّوة انفجار النيزك في روسيا تتجاوز  16/02/2013 

 أدىوكان سكان عدد من مناطق االورال قد تابعوا طيران كرة نارية لها ذيل من الدخان، 

هذا االنفجار  وأدى. انفجار قوي وضوء ساطع إلىدخولها في الغالف الجوي لألرض 

تضرر بعض المباني وتحطم زجاج  إلىان الحادث، في مدينة تشيليابينسك القريبة من مك

 النوافذ

 مئات الجرحى نتيجة سقوط نيازك فوق روسيا  15/02/2013 

سقطت زخة نيازك صباح امس الجمعة على منطقة االورال بوسط روسيا رافقها برق 

تحطم جدران ونوافذ واثارة الذعر واصابة مئات  ادى الىمشتعل وانفجارات عنيفة، مما 

 .االشخاص بجروح

 المنظمة الدولية تدخل في أول مواجهة مع النظام الجديد في كوريا الشمالية 13/02/2013 

وأحد األهداف الرئيسية سيكون تجنب مواجهة كبرى بين الرياض وطهران، والتي يمكن 

 .صدام شيعي سني على طول نهري دجلة والفرات تؤدي إلىأن 

 رئيس األركان األمريكي أيّد فكرة تسليح مقاتلي المعارضة في سوريا  11/02/2013 

دعمها حتى اآلن على تقديم مساعدات غير فتاكة للمعارضين في الصراع الدائر في 

 .ألف شخص 35قتل ما يقدر بنحو  إلى أدىشهرا والذي  11سوريا منذ 

وقال ديمبسي انه يعتقد أن تسليح مقاتلي المعارضة قد يساعد في إنهاء األزمة بشكل 

أن تصبح  إلى يؤديوهو ما يمكن أن  تفادي انهيار مؤسسات الدولة إلى ويؤديأسرع 

 .سوريا دولة فاشلة

 الجبالي يهّدد باالستقالة لو فشل في تشكيل حكومة غير حزبية  10/02/2013 

وتأتي هذه التعديالت في الوقت الذي يشن الطيران السوري غارات مكثفة على ضواح 
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العاصمة بحسب المرصد  يؤدي إلىمختلفة من دمشق بينها دوما والزمالكة وطريق 

 .السوري لحقوق اإلنسان

 "تهديداً وشيكاً "أمريكا تبّرر قتل مواطنيها في الخارج لو كانوا يمثّلون  05/02/2013 

في  1522أن المذكرة تمت كتابتها قبل أشهر من الهجوم بطائرات بدون طيار في سبتمبر 

 مقتل أنور العولقى القيادي بتنظيم القاعدة وأدى إلىاليمن، 

 فيديو المواطن المسحول يزيد غضب المصريين من مرسي 04/02/2013 

تدمير أجزاء من القطاع الجديد  أدى إلىتعرضت النفجار هائل " فورد"إن منشأة 

 بالمنشأة التي تقع تحت األرض

 تنظيم القاعدة يتعافى من خالل تنظيماته الفرعية في الشرق األوسط وأفريقيا 03/02/2013 

إن قلب الشبكة اإلرهابية في باكستان وقدرتها على تنفيذ هجمات كبيرة في الواليات 

تغيير في التركيز على التهديدات الناشئة في  إلىأدى المتحدة، قد تم القضاء عليها، بما 

 .أماكن أخرى

خلق تحديات جديدة في مجال مكافحة اإلرهاب بالنسبة للرئيس  أدى إلىإن هذا التحول 

 أوباما الذي اعتمد بشدة على ضربات الطائرات بدون طيار

 سوريا " زعزعة استقرار"األسد يتهم إسرائيل بالعمل على  03/02/2013 

قاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في نزاع مستمر في البالد منذ اكثر الم

ا،  11  .الف شخص بحسب االمم المتحدة 35مقتل اكثر من  وأدى الىشهر 

 المعارضة السورية تلتقي بايدن والفروف في ألمانيا  01/02/2013 

منشأة "ودانت الجامعة العربية أمس األول الخميس ما وصفته باعتداء إسرائيل على 

سقوط قتلى وأحداث دمار في المنطقة المجاورة  أدى إلىفي دمشق، مما " علمية

 ".للمنشأة"

 مع المعارضة لوقف العنف " جـاد"البرادعي يدعـو الرئـاســة إلجـراء حـوار  30/01/2013 

أصيب بها في اشتباكات صباح أمس و اآلخر عثر عليه مصابا  بطلق خرطوش في ميدان 

 .أدى لوفاتهعبدالمنعم رياض ما 

 اوباما يقول انه يعمل جاهداً على تقييم ما إذا كان يتدخل في سوريا  28/01/2013 

تدخل  قال الرئيس األمريكي باراك اوباما انه يعمل جاهدا على تقييم مسألة ما اذا كان

شهرا في سوريا سيساعد في  11الواليات المتحدة عسكريا في الحرب االهلية الدائرة منذ 

 .تفاقم االمور سيؤدي الىحل هذا الصراع الدامي ام انه 

 إسرائيل تتوعّد بقصف سوريا مع أول عالمة على نقل أسلحة كيماوية  27/01/2013 

قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يوم األحد إن أي عالمة على تراخي قبضة سوريا 

على أسلحتها الكيماوية خالل قتالها االنتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار األسد من 
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 .ضربات عسكرية إسرائيلية تؤدي إلىالممكن أن 

 في مصر  نجوم الثورة الجديدة"..البالك بلوك"و"األلتراس" 26/01/2013 

وهذه الجهات ما زالت تمارس لُعبة خداع النفس بانها وحدها تملك قدرة السيطرة على 

 اّدى الىهم يسيرون بدقة متناهية على نفس الطريق الذي , بينما واقعيا.. احشاء الشارع

 ..كانون الثاني 15ثورة 

التواجد األمني على احد اطراف ميدان التحرير بدا ُمستنفرا و رد بعنف على محاوالت 

وزارة الداخلية و مجلسي  تؤدي الىتحطيم الجدار الخرساني المقام عند احد المداخل التي 

 ..البرلمان و الشورى

 مخاوف متزايدة من مهاجمة منشآت نفطية في ليبيا  25/01/2013 

تزايد المخاوف لدى مختلف البعثات الدبلوماسية والشركات  أدى إلىيان مشيرا  إلى أن الب

 .األجنبية بمدينة بنغازي

 كي مون واإلبراهيمي قلقان من مستويات القتل المريعة في سوريا  22/01/2013 

تحول على النحو المتفق  يؤدي إلىإزاء عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف موحد قد "

حزيران الماضي، ووضع حد للمعاناة اليائسة للشعب /عليه في جنيف، في يونيو

 "السوري

 المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة  21/01/2013 

 .تقويض جهود االتفاق على حكومة انتقالية إلىصراع السلطة بين أعضائه  أدىو

 إرهابيون من ست جنسيات شاركوا في الهجوم على المنشأة الغازية : الجزائر 21/01/2013 

 أدى إلىمشيرا  إلى أن سيارتين كانتا محملتين بالمتفجرات انفجرتا خالل العملية، مما 

 .مقتل من فيها

 عشرات القتلى والجرحى باشتباكات في مصر  20/01/2013 

ويُدعى محروس دمحم، أصيب برصاصة أطلقها ضابط الشرطة، وسط معركة باألسلحة 

 .مصرعه في الحال أدى إلىالنارية بين قوات األمن والمسجلين المطلوبين، مما 

 اإلسالميين في مالي ؟ ( القط المتوحش)هل سيلتهم  20/01/2013 

ااعقبها من فوضى امنية و العملية العسكرية االطلسية التي اطاحت بنظام القذافي و م

 ادى الىما   تهريب واسع النطاق للترسانه الليبية ،وعودة المرتزقة الماليين الى بالدهم

 .تغيير ميزان القوى

 اإلسالميين في مالي ؟ ( القط المتوحش)هل سيلتهم  20/01/2013 

يسمح القانون االميركي بتقديم مساعدات عسكرية لحكومة غير شرعية كون مالي شهدت 

زحف االسالميين المتشددين  ادى الىانقالبا العام الماضي اطاح بحكومتها المنتخبة و 

 على الشمال وفرض سيطرتهم عليه
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 بداية فصل جديد من التاريخ الدامي للجزائر 18/01/2013 

بدء الحرب  ادى الىمما  2331فالجيش هو الذي الغى فوز االسالميين في انتخابات 

 االهلية التي اثرت بصورة بالغة على الجزائر

 معاناة الالجئين السوريين تهدد استقرار منطقة الشرق األوسط 13/01/2013 

داخل  تضرر عشرات الخيام أدى إلىبعد أن تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر، مما 

 ".المخيم

 استمرار القصف والمعارك في دمشق وريفها  13/01/2013 

ما "وكان المرصد تحدث في وقت سابق عن غارات جوية على بلدتي كفر بطنا وجسرين 

 "اصابة عدد من المواطنين بجروح بعضهم بحالة خطرةادى الى 

 سبعة يغتصبون سيدة داخل حافلة في الهند .. للمرة الثانية 13/01/2013 

اضطرابات جديدة في الدولة تؤدي إلى كشفت الشرطة عن جريمة مماثلة جديدة، قد 

 .اآلسيوية المترامية األطراف

 الفوضى في المناطق المحررة بسوريا تنذر بسقوط الدولة: واشنطن بوست 12/01/2013 

أن فكرة الدولة القوية وتركيز السلطة كانت تحظى بشعبية كبيرة بين شرائح معينة من  

 االنهيار الماليإلى التحرر السريع أدى الروس في أوائل التسعينيات، عندما 

 خــطـــاب األســـد منــفصـل عـن الـواقـع : واشـــنـــطــن 07/01/2013 

تلبية طموحات يؤدي إلى المجتمع الدولي الذي يقوم بجهود حقيقية إلنضاج حل سياسي 

 .الشعب السوري إلنهاء االستبداد وعلى رأسه إنهاء نظام عائلة األسد

 طالبان بغارة أمريكية " أمير حرب"مقتل : باكستان 03/01/2013 

، التي تشهد نشاطا  ملحوظا  للعناصر المسلحة، بصاروخين "القبائل"الواقع ضمن منطقة 

 مقتله مع عشرة آخرين من مرافقيهأدى إلى على األقل، مما 

 

 

رياضة -المدى  

Verbo ادى 

N.  Fecha  

 الوطني يعتمد على تدريباته المحلية واندفاع العبيه لموقعة مسقط  13/05/2013 

ونأمل ان تصب في صالحنا من جهة وان يسعى العبو منتخبنا الى استثمار كل ما يمكن 

 .تحقيق نتائج جيدة منتظرة من جهة أخرىيؤدي الى ان 

 ديل بوسكي يؤكد تواجد كاسياس في تشكيلة القارات  12/05/2013 

استبعاد مورينيو لكاسياس صاحب الشعبية الكبيرة من التشكيلة األساسية وجلوسه  أدىو
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نفور الكثير إلى  -وهو األمر الذي أرجعه مورينيو ألسباب رياضية  -على مقاعد البدالء 

 .من مشجعي الريال

 منتخبنا يواجه أفريقيا الوسطى على ملعب الشعب الدولي  19/05/2013 

المؤدية االسيوية   اطار تحضيرات اسود الرافدين لخوض الجولة الثامنة من التصفيات

في العاصمة العمانية مسقط في الرابع   ويلتقي فيها مع شقيقه العماني 2522مونديال الى 

 .من حزيران المقبل

 اخبارهم  18/05/2013 

علم النفس ان تناول  –وقال الدكتور مهند العبدلي التدريسي في الجامعة المستنصرية 

 عواقب وخيمة وقد تدفع الى موت االنسان تؤدي الىالمخدرات 

 صاحب عباس مهاجم ماكر برعاية جسام وبابا ..نجوم في الذاكرة 16/05/2013 

أن خالفا  حصل بين حمد ومشرف فريق الزوراء آنذاك من جهة وصاحب عباس من جهة 

ابتعاد صاحب عن الزوراء حيث توجه إلى نادي الطلبة الذي كان يدربه  أدى إلىأخرى 

 أنور جسام

 اخبارهم  16/05/2013 

الوفاة المفاجئة فضال  عن اعراض وامراض  تؤدي الىوهنالك مضاعفات وتأثيرات قد 

 .تؤثر على جسم االنسان

 سكوالري يستبعد كاكا ورونالدينيو من كأس القارات  16/05/2013 

رد فعل غاضب من نادي كورنثيانز مالك الملعب الذي قال إنه يرحب  الىالتهديد  أدىو

 .بنقل فيفا للمباريات اذا اراد وإنه لن يسمح بأي نوع من الضغط عليه

 غيتس يحذّر من تدخل عسكري أميركي في سوريا  14/05/2013 

اعتبر وزير الدفاع األميركي السابق روبرت غيتس األحد أن تدخال عسكريا أميركيا في 

 .سيؤدي إليهألنه ال يمكن التكهن بما " خطأ"سوريا سيكون 

 النوارس والصقور يعودان أللقهما بانتصارات عريضة  09/05/2013 

اضافة الى تكامل خطوط الفريق خالل فترة االنتقاالت ووصول الالعبين الى حالة من 

 تحقيق سلسلة من االنتصارات ادى الىاالنسجام ما 

 ومهمة صعبة للصقور  00مباراتان في افتتاح الجولة  09/05/2013 

وتأجل لقاء دهوك مع الطلبة المقرر السبت ايضا وذلك لمغادرة االول الى الكويت 

لمواجهة الكويت الكويتي في ثمن نهائي كأس االتحاد اآلسيوي األسبوع المقبل في الكويت 

 .ربع نهائي المسابقة القارية مؤدية الىفي مباراة فاصلة 

 حارس متميز في زمن العمالقة .. عمـــر أحمــد: نجوم في الذاكرة 08/05/2013 

إحراز القوة  إلىهذا الفوز  أدىوالتي انتهت بفوز القوة الجوية بهدف مقابل الشيء حيث 
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 .الجوية لقب بطولة الدوري

 ( 0-0)هل ستضع الهيئات العامة معاييرها بعيداً عن التأثير؟  08/05/2013 

من باب انتخابات .. اول دخول ميدان هذا السباق من باب آخر السيما وان البعض ح

 الصراع األكثر سخونة الىبه  تؤدياالتحادات الرياضية التي حاول ان يجد فيها قدَما  

 منتخب سباحة المعاقين يكثف تحضيراته لبطولة كرواتيا  30/04/2013 

ذلك  يؤديالمعسكر التدريبي من الناحية الفنية والمعنوية مما   اننا نحرص على توقيتات

 .اندفاع الالعبين لتأدية جميع الوحدات برغبة جماعية لتحقيق النتائج الجيدة الى

 بتروفيتش ( رسوم مقابلة)دعوة لشجب وإلغاء  30/04/2013 

التصفيات ومن غير الالئق ان يتم التعامل معه بهذه الطريقة المرفوضة بتاتا  والتي تعبر 

رفض اي شكل  الىمستقبال   يؤديعن ضيق رؤية االخوة في االتحاد لفهم تلك العالقة بما 

 من التعاون بين الطرفين

  00الكواري يُحيي الروح العالية إلنجاز مشروع خليجي البصرة  27/04/2013 

صراحة رئيس الوفد المهندس غانم الكواري باالشارة الى حجم االعمال الكبيرة الجارية 

بعشرات االماكن في البصرة من مالعب وقاعات رياضية وفنادق ومجمعات ترفيهية 

 والدة منشآت كبيرة قادرة على انجاح الدورة الى ستؤديوجسور، 

 نفط الجنوب سينافس على المراكز األولى : عادل ناصر 22/04/2013 

هبوط المعنويات  يؤدي إلىحيث أن هذه التأجيالت قد آذت المدربين والفرق، ألن التأجيل 

 عند الالعبين وكذلك يسهم في هبوط اللياقة البدنية

 البنزرتي يجّمـد أنشطته الرياضية ويهـدد بعدم مواجهة األهلي  17/04/2013 

توقف حركة السير  أدى إلىوأشعلوا العجالت المطاطية احتجاجا  على قرار الرابطة مما 

 .والدخول إلى المدينة

مركب  األولمبية"تنفيذي:"باألبيض واألسود(المدى)العميدي يكشف وقائع جديدةلـ 09/04/013 

 ورق تأخذه األمواج حيثماتشاء 

رياضيين قليلي المعرفة باغلب وصراحة ان عملية التوسع في استقطاب اعالميين 

ب  ستؤدي الىالقوانين واللوائح الخاصة بااللعاب  ارهاق وترهل االعالم الرياضي وتسر 

 بعض الشوائب الى وسطه

ومصيره بيــد ( الصقور)لن أعود إلى ( :المدى)باسم جمال ينسحب بهدوء ويؤكد لـ 04/04/2013 

 ! الجمهور

ادارية بحتة فذلك مرفوض وغير مسموح به بتاتا  أما اقحام الجمهور نفسه في أمور 

 !نتائج وخيمة سيدفع ثمنها الفريق يؤدي الىو

 منتخبنا يواجه شقيقه السوري في مباراة رفع الحظر  26/03/2013 
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 يؤدي الىوبما   المباراة  ان يمتلىء بها ملعب الشعب الدولي منذ وقت مبكر من موعد

 البوابات وحثهم على التشجيع  دخولهم من جميع  سهولة وانسيابية

 .األمثل

 اتحاد الكرة يحتضن المؤتمر الفني قبل لقاء نسور قاسيون  25/03/2013 

سالمة وخروج المباراة الى  يؤدي الىفضال  عن الجوانب االدارية والفنية واالمنية بما 

 بر  االمان

 فـوز مثير لإلمارات وصعب للبحرين وكاسح للبنان في تصفيات آسيا  24/03/2013 

 أدىسنحت لنا فرص لم نستغلها في الشوط األول، وعد لنا التكتيك في الشوط الثاني ما 

 .تسجيل هدفي الفوز الى

 بالوتيللي يخطف األضواء من نيمار في وّدية البرازيل  23/03/2013 

 .الفريق بها أدىأعجبت بالطريقة التي . التأكيدأعتقد أن مستوانا ارتفع ب"وقال 

 العبو الملكي يقاتلون للفوز في جميع المباريات : سامي خضيرة 20/03/2013 

 عدم االستقرار في النادي الملكي ادى الىلاير مدريد متأخر عن برشلونة ما 

تراجع نتائج النادي الملكي االسباني هو عدم  ادى الىواعتقد ان احد ابرز االسباب الذي 

التي سيطرت على " األنا"الالعبين على تقديم مستواهم الحقيقي واإلبتعاد عن لغة   قدرة

 اداء كل العب منا

 بغداد وواسط والبصرة تهيمن على بطولة رفع االثقال  18/03/2013 

ان البطولة شهدت : وقال رئيس االتحاد العراقي المركزي لرفع االثقال صالح دمحم كاظم

غرس روح التحدي في  الىبالتالي  أدىبين المحافظات المشاركة والذي   تنافسا  ساخنا

 نجاح البطولة الى  ادىنفوس الرباعين الصغار وهو ما 

 اخبارهم  12/03/2013 

 الى تؤديالق والشرع فأنها تلحق بالجسم مخاطر كبيرة إضافة الى كونها منافية لالخ

 الوفاة ، وابرز االمراض التي تسببها المنشطات هي البروستات والعجز الجنسي والوفاة

 نخطط لصنع جيل مثقف كروياً وإنسانياً : ياسر عبد اللطيف 08/03/2013 

وأن يقوم االتحاد بتنظيم دوري للفئات العمرية في الموسم المقبل ألن تنظيم دوري لهذه 

تطوير القاعدة الكروية في البلد، كون التنافس يعطي حافزا  لإلبداع  سيؤدي إلىالفئة 

 .والتألق

وأنجزنا  عملنا بروح واحدة:تؤكد 01 لخليجي لجنةالتحكيم في جائزةأفضل تغطية 05/03/2013 

 قنوات الكأس  لشبكة هداف المهنيةاأل

ت فيه الجهود المميزة التي قدمتها الصحف االثنتين والعشرين المشاركة في المسابقة  قدر 

تنافس شديد على مستوى الجوائز  إلى أدىوالتي أثمرت عن تقديم مضمون صحافي ثري 
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 .الجماعية والفردية

 علي بن الحسين يدعو اتحادات غرب آسيا الجتماع في عمـّان  27/02/2013 

توافق حقيقي يغلب المصالح  إلىاجتماع عمان المنتظر  يؤديوأعرب عن تفاؤله في أن 

العامة على الشخصية ويُمهد الطريق لشخصية عربية من منطقة غرب آسيا لرئاسة 

 .االتحاد اآلسيوي في المرحلة المقبلة

 األهلي المصري يتّوج بكأس السوبر األفريقية ..بهدفي ربيعة وبركات 24/02/2013 

تراجع المنتخب  أدى إلىعلى التوالي ما  1526و 1521حيث لم يشاركوا في بطولتي 

 للمنتخبات العالمية" فيفا"المصري في تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم 

 اخبارهم  19/02/2013 

إلغاء  الىباللجنة المنظمة  ادىانسحاب عدد من المنتخبات العربية قبل انطالق المنافسات 

 .منافسات فئة النساء واالكتفاء فقط بمنافسات الرجال

 ! في ورطة بسبب غياب سلطة القرار 00خليجي : حمودي 17/02/2013 

التحقيق  الىبك  تؤديفالسؤال ليس عيبا  النه يحميك من الخطأ ويبعد عنك مشكلة 

 .والسجن

 تسقيط المتنافسين والتشهير بهم يفسدان الممارسة االنتخابية :رعد حمودي 16/02/2013 

وما هو غير مشروع ان ننسى المصالح العامة واهدافها وننظر الى مصالحنا الخاصة ، 

 االنقسام الى يؤديوكذلك تسقيط المتنافسين والتشهير بهم أمر غير مشروع ايضا  

 مرتين قبل مواجهة يونايتد " الكالسيكو"الريال يصارع برشلونة في  16/02/013 

 للهبوط مؤدياكما سيواجه مانشستر فريقا  آخرا  متواضعا ، ريدنـج، الذي يحتل مركزا 

 لدوري الدرجة األولى

 وخسارة مذلَّـة لنابولي .. تشيلسي يقطع نصف الطريق 15/02/2013 

نالها أصحاب األرض بعد عرقلة قام بها قائد كازان رومان شارانوف بحق  فالكاو نال 

طرده، ليكمل الفريق  أدى إلىعلى إثرها بطاقته الصفراء الثانية في المباراة، مما 

 .الروسي المواجهة بعشرة العبين

ل إ 15/02/2013   لى الثالثاء نفط الجنوب يتطلع للمركز الثاني ولقاء الشرطة وبغداد يرحَّ

وتقرر تاجيل لقاء القوة الجوية مع زاخو الى وقت آخر سيحدد الحقا وذلك النشغال 

 .بطولة كاس العالم العسكرية لكرة القدم المؤدية الىالصقور في مهمة تصفيات اسيا 

ر من إجراء انتخابات مشبوهة لالتصاالت 13/02/2013   ! حازم دمحم علي يحذّ 

في االنتخابات المؤمل اجراؤها االثنين  ستؤدياضافة الى بروز تكتالت وتمحورات 

الفشل واختيار العناصر غير كفوءة تضع النادي في مأزق وتؤدي به الى  الىالمقبل 

 .الخراب
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 قلـة الخبرة أوقعت الطلبة في أخطاء قاتلة : قصي هاشم 12/02/013 

حصول أخطاء  أدى إلىإال أن قلة خبرة بعض الالعبين وضعف مستوى البعض اآلخر 

 !قاتلة تحولت إلى أهداف في مرمانا وجعلت الفوز يتحول إلى خسارة

 ما بين الجولة االولى من تصفيات آسيا ومساعي رفع الحظر المتوقفة  08/02/2013 

نقطة انطالق  1525يات استراليا نهائ المؤدية الىشكلت المحطة االولى لتصفيات آسيا 

 مهمة في مسيرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في هذه التصفيات

 تألق كبير وسط زحمة النجوم .. منذر خلف..نجوم في الذاكرة 06/02/2013 

 أدىبدأ منذر خلف يؤكد وجوده بشكل الفت للنظر في صفوف نادي الرشيد، األمر الذي 

 اختياره إلى صفوف منتخب الشباب إلى

 سياسة اإلدارة والمدرب المحترف قدوتان لصناعة اإلنجاز : أبناء النادي 04/02/2013 

تراجع الشرطة في  ادى الىمبينا  انها منعت كل التدخالت من هذا الطرف او ذاك الذي 

 المواسم السابقة

تحقيق نتائج  الىفي اغلب االحوال  يؤديموضحا  ان تواجدهم سويا  سينتج عمال  مميزا  

 الفوز

 الميناء بوضع جيــد والمحترفون عززوا قـوته : نواف فالح 30/01/2013 

استخدام ملعب مزروع بالنجيل االصطناعي  أدى إلىإذ ال يوجد ملعب صالح للتمرين ما 

 لخوض تمارين الفريق

 لجنة األخالق لم تفتح أي تحقيق بخصوص مونديال قطر : فالك 30/01/2013 

 عواقب جسيمة الىهذه االكاذيب  تؤديكانت نيتي ان اثير الجدل ولم اكن انتظر ان 

 تردي البُنى التحتية يُسهم في تراجع الدوري : تيسير عبدالحسين 27/01/2013 

قتل  إلى يؤديسرقة وقت كبير من المباراة، وكذلك  إلى يؤديالفتا  إلى أن هذا األمر 

 يؤديوالحماسة عند الالعبين وكذلك عند الجمهور ما  الحماسة واالندفاع عند الالعبين

 .انخفاض مستوى المباراة إلى

حصول خلل  إلى ويؤديإال أنه قد يكون غير ملم بخطط اللعب وبالتالي يتعب المدرب 

 موت موهبته بشكل سريع جدا   إلى يؤديفي خطوط الفريق مما 

 مهمتان صعبتان أمام تونس والجزائر في نهائيات أمم أفريقيا  25/01/2013 

انا قلت من جهتي اننا قد نذهب بعيدا في البطولة كما اننا قد نخرج من الدور االول، 

 ادى الىوالطموح باحراز اللقب لم يأِت من فراغ وانما مبالغ فيه، وهذا ما خلق جوا 

 ادة الصغطزي

 ( 0-0! )وحكيم عاش لحظات عصيبة.. جمهورنا شبه غائب في المنامة 25/01/2013 

واعلن المدرب ومنتخبه بأنهم قادمون اول االمر ألغراض وغايات تحولت شيئا  فشئيا  الى 
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 .اللقب تؤدي الىتطلعات اخرى 

 لوب يفوز برالي مونت كارلو للسيارات  20/01/2013 

قرر المنظمون ايقاف السباق مبكرا بعد "وقال موقع بطولة العالم للراليات على االنترنت 

 ."الغاء آخر مرحلتين ألسباب تتعلق بالسالمة الىالتدفق الهائل للمتفرجين  ادىأن 

 ريكارد يثير أزمة في اتحاد الكرة السعودي  18/01/2013 

توديعه المبكر  أدى إلىيكارد بشكل تراجع في مستواه تحت قيادة المدرب الهولندي ر

 12منافسات خليجي 

 بطل الوطن  16/01/2013 

وستؤدي  ردة فعل المباريات الكبيرة وضغطها قد بدأت تأكل من جرف طموح واندفاع ،

 ان يفقدوا الثقة وخاصة في الدقائق األخيرة من مواجهة ليلة الفرح العراقي في المنامةالى 

 منتخبنا يعلـن جاهزيته لقهر الضغوط وعبور البحرين  14/01/2013 

وعــدَّ مدرب منتخبنا الوطني حكيم شاكر أن مباراة اليوم هي واحدة من اكثر المباريات 

المباراة النهائية لتحديد  ستؤدي الىاهمية التي يخوضها اُسود الرافدين حتى اآلن لكونها 

 .صاحب اللقب

بدأ في المنامة وتألق في الرياض وودع في .. حبيب جعفر..نجوم في ذاكرة الخليج 12/01/2013 

 الكويت 

شطب نتائج منتخبنا وضياع لقبه الذي  أدى إلىإال أن قرار االنسحاب من تلك الدورة قد 

 كان قريبا  منه

رؤساء االتحادات يحسمون ملف ..ورقة كويتية لتأسيس االتحاد الخليجي لكرة القدم 12/01/2013 

 اليوم  00البصرة 

ان تكون مدينة البصرة المحافظة العراقية الثانية التي  يؤدي الىوالتفاعل الخليجي وبما 

 تضيف الدورة المقبلة

 الوطني في الدوحة وبغـداد داينمو منتخبنا .. عالء أحمد: نجوم في ذاكرة الخليج 11/01/2013 

بسبب تعرضه للطرد في مباراة العراق وألمانيا ضمن دور الثمانية في نهائيات دورة 

 ابتعاده عن ممارسة الكرة إلىهذا القرار  أدىحيث  2395موسكو األولمبية عام

 حقيبة الخليج  06/01/2013 

وهو ما يمنحه دفعة قوية لتحقيق النجاح في المالعب البحرينية كونه يتمتع بفهم إداري 

 .النجاح تؤدي الىوفني نيــ ِر وكلها أمور من الممكن ان 
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اقتصاد -المدى  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

 ألف طن من القمح والشعير  344كركوك تتوقع تسويق  29/05/2013 

واشتكى مبارك من ظاهرة انتشار أعداد كثيرة من الخنازير في مناطق تجمعات المياه 

 "هدر المحاصيل كمحصول الذرة الصفراء والخضروات تؤدي الىالتي "والقصب 

 دعوة لتشريع قانون يحمي ودائع المواطنين في المصارف األهلية  19/05/2013 

وضعه تحت  أدى الىهذا وقد اعلن مصرف الوركاء في العام الماضي عن إفالسه، ما 

الوصايا من قبل البنك المركزي بعد فشل المحادثات مع بنك انكليزي كان ينوي شراء 

 .المصرف

نحن نؤيد وجود رقابة مصرفية تضمن حقوق المواطنين ولكن ندعو الى تسهيل عمل 

سلبيات كثيرة  الىبالنتيجة  تؤدي  عرقالت أمامها التيالمصارف األهلية وعدم وضع الم

 .يتحمل أعباءها المواطنون

 نينوى تقلل من مخاطر حادثة انكسار أحد األنابيب في سد الموصل  26/05/2013 

غمر المحطة  أدى إلىحدث خلل في الممر الموصل للماء من البحيرة الصناعية، مما 

 الثانوية وتسبب هذا الحادث في غرق اثنين من عمال الصيانة

الطاقة البديلة تحظى باهتمام الدول المتقدمة وسط مخاوف محلية من انخفاض أسعار  15/05/2013 

 البترول 

انخفاض أسعار النفط خالل العشرين سنة المقبلة،  الى سيؤديهذه التوجه "وقالوا إن 

 ".األمر الذي سينعكس سلبا  على اقتصاد العراق المعتمد كليا  على النفط

بالمئة لتمكين شركات التعدين من  25وقد تقود المفاوضات إلى اتفاق على نسبة أقل من 

الضريبة في  تؤدياستيعاب التكلفة اإلضافية واالستمرار في البيع نظرا لمخاوف من أن 

 .خفض الصادرات اإليرانية إلىنهاية األمر 

 الصين تعهد بفتح األسواق للشركات الهندية: خارج الحدود 23/05/2013 

 25تحقيق فائض قدره  أدى إلىلكن الهند تثير قلقا بشأن تزايد االختالل التجاري الذي 

  .مليار دوالر لصالح الصين

بالمئة لتمكين شركات التعدين من  25على نسبة أقل من  وقد تقود المفاوضات إلى اتفاق

الضريبة في  تؤدياستيعاب التكلفة اإلضافية واالستمرار في البيع نظرا لمخاوف من أن 

 .خفض الصادرات اإليرانية إلىنهاية األمر 

 مليون دوالر في النهروان  31بغداد تمنح رخصة إلنشاء مجمع صناعي بكلفة  22/05/2013 

فقدان عشرات اآلالف لوظائفهم وتحول البلد إلى أكبر  إلىتراجع الصناعة العراقية  أدىو



 

557 

 

 .مستورد للسلع والبضائع في المنطقة

 مصر% معدل نمو االقتصاد صفر: خارج الحدود 22/05/2013 

تخشى تنفيذ اتفاق قرض صندوق النقد قبيل " اإلخوان المسلمين"وقال رضوان إن 

 .احتجاجات شعبية إلى ستؤديانتخابات البرلمان، كونه مصحوبا  بإجراءات تقشف 

خروج احتجاجات شعبية  إلى يؤديألن الحصول عليه يعني تطبيق حزمة إجراءات، ما 

 نتيجة التضييق على الفقراء والطبقة الوسطى، وهذا ليس في صالح جماعة اإلخوان

 خارج الحدود  21/05/2013 

 .انتعاش الصادرات، وتشجيع الشركات على زيادة إنتاجها إلى أدىتراجع قيمة الين، مما 

 التصريحات غير المخولة هي ما أربك السوق :البنك المركزي  20/05/2013 

استقالة محافظ البنك  الى ادىوقال بافي إن تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي 

ومستشاريه ومدرائه وهي سابقة خطيرة تهدد السياسة النقدية في البلد، وهذا ما حصل 

 .اآلن استمرار انخفاض سعر صرف الدينار

ل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسن اوزمن البياتي، إدارة البنك من جانبه ،حم

المركزي الحالية سبب تدني سعر صرف الدينار مقابل الدوالر ، محذرا  من استمرار 

 .مشاكل اقتصادية ومالية في البلد الى سيؤديانخفاضه النه 

بصيغة تجعل الدوالر وأضاف أن البنك المركزي مطالب بتغيير سياسته النقدية الحالية 

يصل الى مستحقيه وليس ألشخاص التوجد لديهم حاجة للدوالر، مؤكدا  إن استمرار تدني 

 .أزمة مالية كبيرة في البلد الى سيؤديسعر صرف الدينار 

  الكويت نزاع مع داو كيميكال يطيح برئيس البترول: خارج الحدود 20/05/2013 

مليار دوالر لشركة داو كيميكال األميركية  1.1بموجبه أطاح النزاع الذي دفعت الكويت 

كتعويض عن انسحابها من مشروع مشترك بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 

 .إجراء تغييرات في مجلس إدارتها أدى إلىفاروق الزنكي و

 تحذير من مخاطر االقتصاد : خارج الحدود 13/05/2013 

ارتفاع معدل الدين، وربما  سيؤدي إلىوأضاف الصندوق أن تحقق المخاطر المحتملة 

 .يحتاج األمر إلى مزيد من اإلجراءات المالية لضمان خفض هذا المعدل

 ارتفاع طلبات إعانة البطالة أمريكا: خارج الحدود 19/05/2013 

وأوضح الصندوق أنه في حال خفضت البحرين اإلنفاق تدريجيا على مدى الدورات 

من الناتج المحلي اإلجمالي، % 3.3الثالث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 

من الناتج المحلي اإلجمالي في % 25الدين العام عند  الستقرارذلك  يؤدييرجح أن 

 .المدى المتوسط

 األزمة المالية للرأسمالية وتداعياتها على االقتصاد العراقي  16/05/2013 

عجز  الى  أدىدوالر للبرميل  21الى   دوالر 223أسعار النفط من   فالتراجع في
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 مليار دوالر 23الموازنة بأكثر من 

فالتدهور في العائدات البترولية سينعكس سلبا على نمو األرصدة العراقية من العمالت 

 2615الى  2215من   سعر صرف الدينار العراقي  انحدار الىذلك  وأدى, الصعبة

 .دينار للدوالر الواحد

في البلدان األوربية   إن الركود االقتصادي والكساد السلعي الذي خلفته األزمة المالية

 .انخفاض أسعار السلع والخدمات في الدول المأزومة أدى الىالغربية 

 ماليون يحذرون من استخدام احتياطي البنك المركزي ويصفونه برصيد األجيال  16/05/2013 

هذه االحتياطات النقدية يجب أال  تمس من قبل السلطة ألغراض مثل تسديد الديون في "

 ".زعزعة ثقة المجتمع الدولي والمحلي بالدولة يؤدي الىالمؤسسات الحكومية ألن ذلك 

 األزمة المالية للرأسمالية وتداعياتها على االقتصاد العراقي (وجهة نظر اقتصادية ) 14/05/2013 

خوف البنوك من ضياع أموالها ودفعها الى حجز مساكن المواطنين  الى  ذلك أدى  وقد

 .وبيعها 

إقدام المستثمرين  الى وأدىحالة من الذعر والخوف في أسواق المال   وبذلك نشأت

 …إيداعاتهم الماليةوالمودعين الى سحب 

  ونتج عن هذا اإلجراء نقص حاد في السيولة المتداولة و توقف المقترضين عن سداد

 %.95انخفاض قيمة المبيعات في قطاع العقارات بنسبة   الى وأدىديونهم 

الركود االقتصادي والتضخم والكساد السلعي والنقص الحاد في السيولة النقدية  أدىوقد 

 …حركة النشاط االقتصادي  تقييد الى

ودفعت هذه العوامل المنتجين الصناعيين الى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وتقليص 

تقليص الطلب على موارد الطاقة التي يشكل   الىبدوره  أدىالى نسب عالية مما   اإلنتاج

 النفط احد مصادرها المهمة

تدهور اإلنفاق االستثماري  الى أدىان توقف البنوك عن تمويل الشركات واألفراد 

 …واالستهالكي

ودفعت هذه العوامل المنتجين الصناعيين الى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وتقليص 

 …تقليص الطلب على موارد الطاقة  الىبدوره  أدىالى نسب عالية مما   اإلنتاج

ر المرضية التي وسيطرة الطغمة المالية وشركاتها االحتكارية وغير ذلك من الظواه

اندالع أزمات أخرى كاألزمة المالية  تؤدي الىوالتي , تفرزها طبيعة النظام الرأسمالي

 الراهنة

انتشار الفساد األخالقي واالقتصادي كاالستغالل والكذب والشائعات المغرضة والغش 

  االستغالل والظلم إلىتلك الظواهر  تؤديو   واالحتكار والمعامالت الوهمية

 الدورة الحالية للبرلمان لم تنجح في تمرير القوانين االقتصادية المهمة : متخصصون 14/05/2013 

 ادى الىتسييس القوانين االقتصادية المهمة كقانون البنى التحتية "واضاف الزيادي أن 
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عدم تشريعها ما يعطي طابعا  سلبيا  عن أداء مجلس النواب العراقي في ما يخص القوانين 

 ".ادية التي من الممكن ان تخدم المواطناالقتص

بسبب عدم تفعيل القوانين االقتصادية التي تحافظ على ديمومة النشاط االقتصادي، مما 

 شلل االقتصاد العراقي الستخدامه قوانين النظام السابق أدى إلى

وأضاف بليبل في حديثه للجزيرة نت أن تضارب المصالح ونشوء الخالفات بين 

أدى نَع تفعيل اقتصاد السوق لعدم العمل بالقوانين التي أقرها البرلمان، مما السياسيين م

 …تعطيل أكثر من أربعة آالف مشروع اقتصادي إلى

تعد متدنية وال تلبي الطموح و لو % 55وتابع الشرع أن نسبة إقرار القوانين تحت الـ 

 .تدنيها أكثر فستؤدي الىاستمرت الخالفات الحالية دون توافق 

وستشهد فائضاً .. سوء األحوال الجوية أوقف بعض المحطات التوليدية: الكهرباء 13/05/2013 

 إنتاجياً بالطاقة الكهربائية 

يرجع الى سوء األحوال الجوية في البالد، التي تسببت بتوقف اثنين من الكابسات في 

دم تجهيزها فقدان الطاقة لعدد من الوحدات الغازية لع أدى الىحقول نفط الجنوب، ما 

 بالوقود

أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البالد، مبينة 

 الوصول لالكتفاء الذاتي واالستغناء عن الطاقة المستوردة سيؤدي إلىأن ذلك 

 ر متخصصون يؤكدون إخفاق التقديرات في تخمين نسبة تقريبية لمدى امتداد اآلبا 11/05/2013 

خسائر  تؤدي الىعلى الرغم من اني ال أدعو الى حفر اآلبار لكونها : وبين الجواهري

 كبيرة

 األمم المتحدة ترى وتحذر من إلغاء البطاقة التموينية  11/05/013 

وحذرت في تقرير سنوي خاص أعدته بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، من خطورة 

سيؤدي إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي، مبينة أن إلغائها 

 بالمئة من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها 55حرمان إلى 

 وزير الكهرباء يزور محطة واسط لالطالع على توقف إحدى وحداتها  08/05/2013 

وحسب البيان استفسر الوزير عن أسباب العارض الفني الذي حدث في احد األنابيب 

 إيقاف الوحدة التوليدية الثانية أدى الىالموصلة بالبويلر، والذي 

 نشاء مخازن تبريد صالح الدين تتوقع الصدارة بإنتاج الحبوب وتخطط إل 08/05/2013 

خسارة كبيرة للثروة السمكية من جهة واألحياء المائية  يؤدي إلىإن الصيد الجائر 

 . األخرى من جهة ثانية وخصوصا طرق الصيد بالصعق الكهربائي

 إنجاز ثالث محطات فـي واسط لتنظيم عملية مراقبة أوزان المركبات  08/05/2013 

إن محطات الوزن التي يتم إنشاؤها تعمل على مراقبة الحموالت الزائدة على الطرق 

إحداث أضرار بالغة في الطرق  تؤدي إلىالسريعة من قبل أصحاب الشاحنات والتي 
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 .إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية التي تسببها هذه األضرار

 تؤدي إلىرة والزائدة التي المخالفات من قبل أصحاب الشاحنات ذات األحمال الكبي

  .أضرار فادحة في الطرق العامة

 ! المواطنون يقبلون على شراء أغذية منتهية الصالحية  07/05/2013 

أُحذر من سلطوية التجار وخطورة االستيراد العشوائي للسلع الرديئة : واوضح للمدى

 خلق مشكالت اقتصادية للبلد تؤدي الىوغير الصالحة لالستهالك البشري لكونها 

 من الحنطة والشعير % 04ديالى تتوقّع زيادة إنتاج بنسبة  02/05/2013 

وكان العراق أحد أهم منتجي الحبوب في المنطقة لكنه تحول إلى مستورد لها في العقود 

تضرر قطاع الزراعة  أدى إلىاألخيرة نتيجة الحروب المتتالية والحصار األمر الذي 

 .بشدة

 ملـيـار دوالر ( 19)تــوقـعـات بـإبـرام صـفـقـات تـقـّدر بـأكثـر مـن  29/04/2013 

زيادة  أدى الىاكتشاف حقول نفطية جديدة كحقل ديما في محافظة ميسان والذي 

 االحتياطات النفطية العراقية

حصر بيع العملة من جهة واحدة يدّل على وجود قصر نظر في إدارة : مختصون  29/04/2013 

 السياسة المالية 

يرى مختصون في الشأن المالي أن بيع العملة الصعبة من مصرف الرشيد فقط ال تمت 

للعلمية بصفة وتدل على قصر النظر مشيرين الى ان ذلك ال يسهم في الحد من تهريب 

  فاع سعر الصرفارت يؤدي الىالعملة بل 

والتي ال تمت للعلمية بصلة وتدل على قصر نظر مشيرا  الى ان إجراء حصر العملة و 

 .ارتفاع سعر الصرف أكثر يؤدي الىبيعها من خالل مصرف الرشيد 

 استئناف ضخ النفط عبر خط جيهان  28/04/2013 

في ( انجيه -كركوك )مسلحون مجهولون فجروا في وقت سابق جزءا من خط أنابيب 

 .توقف تدفق النفط الخام أدى إلىالشرقاط وهو ما 

 لجنة نيابية تحذر من تأثر الصادرات النفطية بالوضع االمني  28/04/2013 

مستوى صادرات الخام العراقي تخلخل ابان تدهور االوضاع االمنية في بعض " ان

إلحاق أضرار باالقتصاد العراقي كبلد  ادى الىالمناطق غرب وشمال غربي العراق ما 

 ".مصدر للنفط وملتزم بكمية محددة من الخام المصدر

 كيف نعزز االستثمار األجنبي؟ :اراء اقتصادية 27/04/2013 

 .2333منذ عام  693ارتفاع مقابل في القضايا المسجلة ــ  إلىهذا  أدىوقد 

 توقف الصادرات النفطية في خط كركوك  27/04/2013 

وكان مسلحون مجهولون فجروا األنبوب الناقل للنفط العراقي الخام من حقول كركوك 
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 الى ادىشمال البالد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، الخميس الماضي، ما 

 .توقف االنتاج

االنفجار الذي "، في تصريحات صحافية، أن "نفط الشمال"وأوضح مصدر في شركة 

توقف الصادرات  الى أدىل الباج بقضاء الشرقاط بعبوات ناسفة، وقع في منطقة تلو

 ".النفطية عبر األنبوب

 كيف نعزز االستثمار األجنبي؟ :اراء اقتصادية 27/04/2013 

 .زيادة التدفقات إلىفي حد ذاته  يؤديتشير إلى أن التوقيع على معاهدة استثمار ثنائية ال 

 إجراءات المركزي بشأن استقرار العملة ال تجدي نفعاً : خبراء وصيارفة 27/04/2013 

بيع الدوالر على شكل حواالت لغرض تنظيمها من جديد خالل الفترة الماضية اربك 

ارتفاع  الى ادىالسوق المحلية مما حذا بالتجار لشراء الدوالر من االسواق المحلية مما 

 ".سعر الدوالر في هذه السواق

عدم يؤدي الى لى وجود أمر خطير من خالل جعل المراقب هو المدير ما ويلفت ا

اكتشاف المخالفات فمحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية هو شخص 

  .واحد

مبينا  أن المركزي في الوقت الحالي يعاني من عدم انسيابية طرح العملة األجنبية ما 

 ارتفاع الدوالر الى يؤدي

أن جميع السلع والبضائع المستوردة تقيمه بالعملة األجنبية الدوالر وأي تدهور في سعر ”

زيادة أسعار السلع مما يحلق أضرارا  كبيرة بالمواطن صاحب الدخل  سيؤدي إلىالدينار 

 .“المحدودة

أن ناتج ارتفاع سعر صرف الدوالر سيسهم بتكوين حلقات تضخمية او فروقات بأسعار "

تدهور سعر الصرف الدينار  سيؤدي الىتبر مؤشرا خطرا السيما التدهور الصرف ويع

  .العراقي

  ماليين طن قمحاً  14تتوقع إنتاج :مصر : خارج الحدود 23/04/2013 

عاما هذه السنة مع نضوب  15وسيهبط إنتاج النرويج من النفط ألدنى مستوى له في 

وقف  إلىسلسلة اكتشافات جديدة  تؤديلكن النرويج تأمل أن . حقول بحر الشمال

 .التراجع

 مشروع حيوي يصطدم بغياب االستقرار االقتصادي .. حذف األصفار 22/04/2013 

اضاف أن استبدالها سينعش اقتصاد البلد لكن يحتاج إلى أجواء سياسية واقتصادية مالئمة 

 .تدهور العملة النقدية العراقية تؤدي إلىلتنفيذ المشروع دون مواجه اي عراقيل 

ستؤدي الى استبدال هيكلة العملة العراقية في الظروف الحالية إجراءات غير صائبة و"

انتشار عملية التزييف والتزوير نتيجة لعدم استقرار الوضع األمني والسياسي 

 ".واالقتصادي



 

562 

 

د الخالفات بين حكومتي بغداد عدم تشريع قانون النفط والغاز أهم أسباب تصعي: نواب 17/04/2013 

 وأربيل 

خلق المشكالت والتوترات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان مشيرين الى 

 .الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين يؤدي الىعدم إقراره أسهم في غياب الشفافية ما 

الشك وعدم الثقة بين  يؤدي الىأن غياب تشريع القانون يسهم في فقدان الشفافية ما 

 .الحكومة المركزية من جهة وإقليم كردستان والحكومات المحلية من جهة أخرى

 السياحة في البالد تستغيث والتخصيصات ال تنسجم مع واقعها المنهار  16/04/2013 

بوضع حلول للمشاكل التي تواجه حركة السياحة داخل المحافظة بسبب انقطاع الزوار 

غلق بعض الفنادق في  أدى إلىد انخفاض قيمة التومان اإليراني ما اإليرانيين بع

 .المحافظة

 إجراءات التجارة بخصوص البطاقة التموينية لم تحّد من الفساد : االقتصادية النيابية 16/04/2013 

قلة التخصيصات المالية الخاصة بوزارة التجارة وبما فيها ما يتعلق بمفردات البطاقة 

تأخير وصول  أدى الىخالل الفترة السابقة وأيضا التأخير في التصويت على الموازنة ما 

 المبالغ المخصصة للوزارات

 مشاريع وذي قار تحذر من تلكؤ ال.. التخطيط تقلل موازنة إنعاش األهوار 15/04/2013 

نفوق عدد  تؤدي الىوغالبا ما تتعرض قطعان الجاموس الى األوبئة واالمراض التي 

 .كبير منها ما يؤدي ذلك الى خسائر كبيرة لمربي الجاموس

 ... عمالت أجنبية مزورة تنتشر في السوق مع غياب الرقابة 14/04/2013 

أن هناك إجراءات صارمة تتخذ ضد عملية التزوير لكونها تؤثر بشكل واسع وبليغ على 

 عواقب وخيمة تؤدي الىاقتصاد البلد وبالتالي 

 كربالء تشكو مشاكل السياحة الدينية  14/04/2013 

غلق بعض  أدى إلىانقطاع الزوار اإليرانيين بعد انخفاض قيمة التومان اإليراني ما 

 .الفنادق في المحافظة

 سنبقى المعبر الرئيس لصادرات النفط العراقية : تركيا 13/04/2013 

 تؤديتجارتنا النفطية مع العراق تغطيها عقود تجارية قد تم توقيعها مسبقا وباإلمكان أن "

  ".توسيع التعاون بيننا في مجال الطاقة إلىاتفاقية شاملة على مستوى حكومي 

 توقع اتفاقاً مع البحرين لتمويل مشاريع: الكويت:خارج الحدود 13/04/2013 

قال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف األعمال جبران باسيل قبل أسبوع من 

اإلعالن عن أسماء الشركات المؤهلة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط إن 

 .إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن تؤدي إلى االضطرابات السياسية في البالد لن

 إدارة المنافذ الحدودية تشوبها العشوائية وعدم التنسيق :متخصصون  11/04/2013 
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 تؤدي الىالى البالد إال بشهادة منشأ   إجراءات منع دخول الشاحنات المحملة بالبضائع

 األسعار في السوق العراقية  ارتفاع

 المركزي ينفي سرقة ذهبه ويتخذ إجراءات للمحافظة على استقرار الدينار  11/04/2013 

توسيع منافذ البيع للعملة الصعبة في بغداد والمحافظات وعدم احتكارها على عدد "

استقرار في سعر صرف الدينار  سيؤدي الىمحدود من المصارف وشركات الصيرفة 

 ".العراقي مقارنة مع الدوالر

إجراءات السيطرة النوعية تتسبب بهروب الموردين من موانئ البصرة إلى : النقل 09/04/2013 

 منافذ كردستان 

يذكر أن األسواق العراقية تعج بمختلف أنواع السلع والبضائع من كل حدب وصوب، 

مطالبة جهات شعبية وصحية  أدى إلىالتي تفتقد لالشتراطات النوعية المطلوبة، مما 

 اعتماد ضوابط أكثر تشددا  ورسمية عديدة بضرورة 

 إتالف المواد الغذائية الفاسدة يثقل كاهل البالد بخسائر مادية كبيرة  04/02/2013 

أضرار  يؤدي الىإدخال مواد منتهية الصالحية على إنها صالحة لالستعمال البشري ما 

 ..صحية للناس

إتالفها من قبل وزارة  يؤدي الىيؤكد مدى صالحيتها لالستخدام البشري أو سالمتها مما 

 .الصحة إذا تم كشفها

وال تخضع في معظم األحيان إلى فحص يؤكد مدى صالحيتها لالستخدام البشري أو 

 .إتالفها من قبل وزارة الصحة إذا تم كشفها يؤدي الىسالمتها مما 

اللجنة،  تداول العقارات يحقق أرباحا طائلة خالل أسبوع وأضافت: قطر: خارج الحدود 03/04/2013 

تعطل وصول المساعدات للمحتاجين، مما يضاعف معاناتهم  يؤدي إلىأن إغالق المعبر 

 رغم حاجتهم الكبيرة لذلك

 هل تستطيع الحكومات المحلية إنقاذ البطاقة التموينية من الفساد وإعادة دورها الفعّال؟  02/04/2013 

وهذا بالتأكيد . إن مجالس المحافظات هي األقرب إلى المواطن من السلطة المركزية

 .تحسين أداء عمل البطاقة التموينية سيؤدي الى

 الزراعة والموارد المائية ترفعان حظر زراعة الشلب  02/04/2013 

زيادة إنتاج المحصول في المنطقة، مما سيزيد في دعم  سيؤدي إلىرفع الحظر "

االقتصاد الوطني ويشجع المزارعين على االهتمام بهذا المحصول، ألنه كان في السابق 

 ".يزرع تجاوزا

 سعر الدوالر يواصل صعوده أمام الدينار وسط إجراءات خجولة  31/03/2013 

الدينار العراقي مدعوم بالدوالر من البنك المركزي وحين يكون الطلب أكثر من المتوقع 

 .انخفاض أسعار العملة يؤدي إلى
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ً يخّصهم 30/03/2013  ونفطيون ينتقدون .. برلمانيون يعّدون زيادة تخصيصات البترودوالر شأنا

 المشروع 

تخصيص خمسة دوالرات عن كل برميل يعني مضاعفة إجمالي األموال المخصصة "

إرهاق الموازنة العامة وتقليل حصص المحافظات  يؤدي إلىللبصرة أربع مرات، ما 

 ،"منها

 تفاقم األزمة السياسية وتعطيل القوانين االقتصادية يكبّدان البالد خسائر مالية كبيرة  28/03/2013 

خسارة البالد الكثير من  أدى إلىاستخدام األموال من قبل الحكومة  إضافة إلى سوء

 .األموال

خالفات أضرت بالتقدم التنموي  أدى إلىالفتا  إلى أن غياب النظرة الوطنية الشاملة 

 .واالقتصادي

 أدى إلىإلى أن قانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة لم تشرع ما " وأشار الصوري

 عرقلة العمل باقتصاد السوق وأساس ذلك الخالفات السياسية الموجودة بالوقت الحاضر

 االقتصادية البرلمانية تطالب بالتصويت على قانون البنى التحتية  27/03/2013 

تدني نسب االنجاز للمشاريع بسبب  سيؤدي إلىعدم التصويت على قانون البنى التحتية "

 "قد يحصل في تشكيل مجالس المحافظاتاالنتخابات والتأخير الذي 

  0410ألف طن من الحنطة المحلية في  871التجارة تتسلّم مليوناً و 26/03/2013 

رداءة الطحين في بعض األحيان إلى خزنه لمدة طويلة في المخازن أو لدى الوكيل ما "

الفتا إلى  ،"تلفه، إضافة إلى قيام بعض المطاحن بخلط الطحين بحنطة رديئة إلى يؤدي

 إلى تؤديدرجات الحرارة العالية في فصل الصيف تعد  احد العوامل األخرى التي "أن 

 ".حدوث التلف في مادة الطحين وخاصة مع الخزن غير الجيد

  0416قد تصبح أكبر اقتصاد في  الصين: خارج الحدود 24/03/2013 

حزمة إنقاذ دولية قد دفعها إلعادة  لنيلفشل نيقوسيا في تأمين مبلغ ضروري  أدىوقد 

 طرح ضريبة على الودائع المصرفية

تعاقد وزارة النفط مع الجانب األمريكي في ما يخص الشفافية خطوة في : برلمانيون 23/03/2013 

 االتجاه الصحيح 

كل ما كان على سعة وتطور أكثر كل ما زاد من تبادل معلومات ما   ان موضوع الشفافية

 .دقة في النظام الرقابي الذي يضيق جوانب الفساد الموجودة في البالد يؤدي الى

عتمة وعدم شفافية بإجراءات وأداء وزارة النفط  يؤدي الىأن غياب قانون النفط والغاز 

 االتحادية

 إجراء مفاجئ للجمارك يصيب الموانئ العراقية بالشلل ويتسبب بتكدس البضائع  20/03/2013 

أن الموانئ العراقية أصيبت بالشلل نتيجة اجراء اتخذته هيئة الجمارك بشكل مفاجئ 

 …تكدس كميات كبيرة من البضائع داخل المحرمات المينائية إلى وأدى
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عمليات إخراج حاويات البضائع من الموانئ التجارية العراقية توقفت كليا  منذ يومين، "

تكدس الكثير من الحاويات على األرصفة وفي المحرمات المينائية، وبالتالي  الى أدىما 

 "أصيبت الموانئ بالشلل

عزوف بواخر شحن  إلى أدىالشرط شبه التعجيزي الذي فرضته الهيئة على التجار 

الحاويات عن الوصول إلى الموانئ العراقية وبالتالي أثر اإلجراء تأثيرا  مباشرا  على 

 إلىبعد أيام  يؤديضائع بالشاحنات والقاطرات في معظم المحافظات، ما قد حركة نقل الب

 "ارتفاع أسعار بعض أنواع البضائع في األسواق المحلية

 الديوانية تحذّر من كارثة اقتصادية  20/03/2013 

إلحاق أضرار كبيرة بمصالح  إلى تؤديالخالفات السياسية بين الكتل الحاكمة "

 "المواطنين

 إلى سيؤدي  خير هللا بابكر عن وزارته وسفره إلى إقليم كردستان  غياب وزير التجارة"

 "كارثة اقتصادية في المحافظة

 إساءة استخدام السياسة النقدية وراء انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر  20/03/2013 

حواالت الخزينة وعرض النقد، حيث أن هذين العاملين يشكالن السبب الرئيس في عدم "

ارتفاع أو خفض مستوى  إلى يؤدياستقرار العملة في الداخل، وبالتالي فإن التالعب بها 

 ".سعر الصرف بالنسبة للعملة المحلية

بمعنى تكون عندما يتم التعامل بموضوع الحواالت وهذه يتم حصرها بتناول الدوالر، 

تقليص نسب النقد السائل من  إلى سيؤديهناك سلعة مقابل هذه التحويالت، فان هذا 

 الدوالر في السوق

تقليص  إلى يؤديكذلك إبعاد الحواالت التي تحوم حولها شبهات بالفساد، فان كل هذا 

 نسبة النقد األجنبي في السوق

 ".االستقرار أو خفض قيمة الدوالر أمام الدينار الى يؤديموضوع التوازن في األسعار "

زيادة الطلب على  إلى يؤدي، مؤكدا أن إقرارها "إقرار الموازنة العامة للعام الحالي"

 .الدوالر وبالتالي ارتفاع سعر الصرف

اذ يستورد بضاعته بالعملة الصعبة ومن ثم يتم بيعها بالدينار العراقي، وبعد ذلك يقوم 

زيادة الطلب على الدوالر وهبوط  يؤدي الى، وهذا (الدوالر)لعملة الصعبة بتحويلها الى ا

 قيمة العملة الحقيقية للعملة المحلية

 الموازنات التشغيلية الضخمة ال تسهم فـي تطوير االقتصاد  18/03/2013 

تذمر التحالف  أدى الىهذا النزاع لم يجد حال في الوقت الذي جرى فيه التصويت، ما 

 …الكردستاني

فان رئيس الوزراء نوري المالكي ال يدفع مستحقات الشركات األجنبية العاملة في اإلقليم 

 .تلكؤ مستمر في صفقات الطاقة بين الجانبين أدى الىإال بين حين و آخر ما 
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 السياحة واآلثار تنتقد تخصيصاتها وتعول على التكميلية إلكمال مشاريعها  19/03/2013 

ميزانية وزارة السياحة واآلثار كانت مخيبة لآلمال هذا العام وهي أقل من مستوى "

شل  عمل الوزارة السيما فيما يتعلق بموضوع المواقع اآلثارية  يؤدي إلىالطموح وهو ما 

 ".وتأمين الحماية لها

 المجّمعات السكنية وحدها ال تحّل أزمة السكن :مختصون 13/03/2013 

يؤدي و إن محدودية الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب تجعل اإليجارات ترتفع ما 

 ارتفاع نسبة التضخم في البالد الى

مليار دوالر لرفعها إلى  134مليون برميل ونحتاج إلى  0.9صادراتنا وصلت إلى : النفط 13/03/2013 

 ماليين  9

هذه المصانع ال تستطيع تسويق إنتاجها لغياب دعم الوزارة لها وتسهيل عملها ما "إن 

 ".تعطيل عملية تطوير الصناعة النفطية يؤدي الى

 ها التصديرية نفط الشمال تعلن استقرار معّدالت 16/03/2013 

وكان األنبوب الناقل للنفط إلى عمل تخريبي، بتفجير عبوة ناسفة وضعت تحته بالقرب 

توقف كامل  أدى إلىفي ناحية القيارة في محافظة نينوى مما ( 213الكيلو )من منطقة 

 .لعملية الضخ إلى ميناء جيهان

جهات "دنانير مزورة في بابل تزيد الطلب على الدوالر وتعيد فتح باب االتهامات على  14/03/2013 

 بتخريب " خارجية معروفة

إقدام  أدىبعد فرض العقوبات االقتصادية على البالد وغزو النظام السابق للكويت، إذا 

 ارتفاع مؤشرات التضخم بنحو غير مسبوق إلىالعراق على طبع عملته داخل البالد 

 تأهل سبع شركات لتطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة للتكرير  14/03/2013 

البد من وجود تنمية اقتصادية هدفها المواطن " وأضاف الصوري في حديث للمدى 

 تدهور في االقتصاد العراقي يؤدي إلىالعراقي ألن التذبذب في االقتصاد العالمي 

  تخسر تباعاً وخصخصتها باتت ضرورةً شركات وزارة الصناعة  11/03/2013 

ضموره ونسيانه تحت المشاكل  أدى إلىإال أن اإلهمال الحكومي وعدم الدعم السياسي 

 .السياسية للدولة

 سوق األوراق المالية والتحديات في تلبية االحتياجات التمويلية المتزايدة  11/03/2013 

فان عدم ارتباط بورصة العراق باالقتصاد   ومن الجانب اإليجابي في البورصة العراقية

حماية األموال األجنبية الموجهة للبورصة العراقية من تأثيرات األزمة  أدى إلىالعالمي 

 .المالية الدولية

تسرب كميات كبيرة من  تؤدي إلىإن الممارسات غير الشرعية للوسطاء الماليين أدت و 

 .لنقد األجنبي إلى الخارج مما يلحق ضررا كبيرا بثروة العراق الماليةا

إحباط همة  تؤدي إلى  إن األزمة السياسية الراهنة والوضع األمني المرتبك سوف
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انخفاض أسهم  إلى  ذلك يؤديوتطلعاتها في تعظيم أرباحها و   الشركات المساهمة

 .الشركات المساهمة

 برنامج األمم المتحدة يعلن استعداده لتطوير قطاع المياه في البالد  25/03/2013 

ابدي مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استعداد المنظمة الدولية لبذل المزيد من اجل 

استثمار الطاقات المائية  يؤدي الىتطوير الوضع اإلروائي في العراق بالشكل الذي 

 .حماية البيئةالمتوفرة لتحسين الواقع الزراعي و

 .. الديوانية تخشى كارثةً بسبب ركود أسواقها 09/03/2013 

ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة، ورفع أصحاب العقارات التجارية لبدالت اإليجار 

 تراجع هامش األرباح لدى التاجر أدى إلىبشكل مستمر 

 ارتفاع معدالت التضخم وتراجع التنمية االقتصادية وراء انخفاض قيمة الدينار  06/03/2013 

انخفاض  أدى إلىأن التضخم المستمر الذي ازدادت نسبته في الفترة األخيرة   إلى" الفتا  

 "قيمة الدينار وتأثر قدرته الشرائية 

  ارتفاع اإلنتاج النفطي: خارج الحدود 04/03/2013 

وفرضت حكومة رئيس الوزراء ماريانا راخوي المحافظة اقتطاعات كبيرة في النفقات 

بين األعوام ( مليار دوالر 232)مليار يورو  255وزيادة في الضرائب بهدف توفير 

 .احتجاجات شعبية واسعة أدى إلى،ما   1522و 1521

 أسواقنا  إيران تتبع سياسة تخفيض األسعار لتسويق منتجاتها في 03/03/2013 

حيث زاد الطلب في  انخفاض قيمة العملة اإليرانية، أدى إلىفرض العقوبات االقتصادية "

لذا جرى االعتماد على العراق كونه مستورد أساس للبضائع  إيران على الدوالر،

 ".اإليرانية

 األسواق المالية ودورها فـي تمويل التنمية : وجهة نظر اقتصادية 26/02/2013 

 ادىاالستثمار األجنبي مما   تقف عقبة كأداء أمام  و ما زالت تعاني من التشريعات التي

اقتصادياتها في أزمات   عدم اندماجها باألسواق اإلقليمية والعالمية وأوقع بعض الى

 .كبيرة

 مخاوف من حذف أصفار العملة المحلية  24/02/2013 

مخاطبة مجلس  إلىباألخير  أدىوقد تمت دراسته من قبل البرلمان بشكل جيد، مما 

 الوزراء لدعم هذا المشروع

مشكلة في  ستؤدي إلىوأشار إلى أن هذه العملية غير ممكنة في الوقت الحاضر ألنها 

 .االقتصاد العراقي

 ف تركة الحروب واإلهمال يضاع" .. المستورد"تمورنا تفقد هيبتها أمام  22/02/2013 

شح وصعوبة الحصول عليه السيما بالنسبة للمعامل  أدى إلىارتفاع سعر التمر "
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 ".المصنعة، وبالتالي فإن سعره يرتفع حتى وصوله للمستهلك

 مليار دينار في مشاريعها الخدمية  64ديالى تكشف عن هدر أكثر من  20/02/2013 

 ".غلق بوابة التنافس بين الشركات على انجاز المشاريع أدى إلىذلك "

 غياب االستقرار األمني والسياسي يخلف ركوداً اقتصادياً في األسواق المحلية  19/02/2013 

كساد البضائع في محالنا ، وبذلك نلجأ الى  يؤدي الى إن التأثير الذي يحدثه االنفجار،

 .المواد المخزونة  خفض األسعار للتخلص من

بعض إفراد الشعب العراقي الى زيادة خزينهم من   توجه أدى الىعدم االستقرار األمني 

 …المواد الغذائية

عدم وجود سياسة سعرية مستقرة وغياب الرقابة على األسعار من قبل منظمات "ان 

المدني المتعلقة بحماية المستهلك ، او من غرفة التجارة العراقية او الجهات  المجتمع

 ".تذبذب األسعار ادى الىالمختصة مثل البرلمان والحكومة ،

تحسبا  ألية إجراءات أو تطورات أمنية أو سياسية غير مستقرة ، فزيادة الطلب قد   وذلك

 .زيادة بعض األسعار  يؤدي الى

إن ( المدى)وهو احد أصحاب المحال في مدينة الصدر يوضح لـاما حسن المحمداوي 

كساد البضائع في محالنا، وبذلك نلجأ الى خفض  يؤدي الى التأثير الذي يحدثه االنفجار،

 .المواد المخزونة  األسعار للتخلص من

 البصرة تطالب ذي قار بإغالق قناة الخميسية لوقف الملوحة وتهدد بالتظاهر ضدها  18/02/2013 

بسبب قلة تدفق المياه اآلتية من تركيا وغلق إيران مجرى نهر الكارون الذي كان يزود 

تراجع الواقع الزراعي والثروة الحيوانية في األراضي  أدى إلىالشط بالمياه العذبة، مما 

 المطلة على شط العرب

 تعتزم تغيير قوانين العمل: اإلمارات: خارج الحدود 13/02/2013 

كساد البضائع في محالنا ، وبذلك نلجأ الى  يؤدي الى إن التأثير الذي يحدثه االنفجار،

 .المواد المخزونة  خفض األسعار للتخلص من

 تّجار ينقلون استثماراتهم للخارج سوريا: خارج الحدود 16/02/2013 

خسائر ضخمة لالقتصاد السوري  أدى إلىوخلقت حالة من عدم االستقرار، األمر الذي 

 .خالل العام الماضي

عرقلة حركة التجارة في عدة مناطق يسيطر عليها تحالف من المتمردين في جمهورية 

 ألف شخص 955نحو  أدى لتضررأفريقيا الوسطى منذ ديسمبر ما 

ات السياسية والعسكرية في جمهورية إفريقيا حذرت األمم المتحدة من أن االضطراب

 .أزمة غذائية تؤدي إلىالوسطى يمكن أن 

 الصنـــاعــة تــــقّر بـــعدم تــــطبــيقها أنــظــمــة الجـــــودة  15/02/2013 

عدم االلتزام بهذه األنظمة لن "، مشيرا  إلى أن "ثقافة الجودة في العراق ضعيفة"إن 
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نجاح مؤسساتنا، لذلك تحرص الوزارة على وضع الحجر األساس لتطبيق  إلى يؤدي

 ".مبادئ الجودة

 األلمـانـية تـعلـن خـطـة لتـوسيع نـطاق عملها في العراق " ســاب" 15/02/2013 

تؤدي كما نطمح الى ان نرى هذه المشاريع بقدرتها المنظورة وسرعة االنجاز التي ال 

 تحسين انتاجية المستخدم ومشاركة الزبون فحسب الى

 التضخم في االقتصاد العراقي وكيفية الحد من تداعياته  13/02/2013 

 يؤدي الىبإمكان الدولة رفع نسبة االحتياطي القانوني في البنوك الحكومية واالهلية مما 

 خرىتقليل السيولة النقدية لدى االفراد و البنوك والمؤسسات المالية اال

يتجه المستثمرون والمستهلكون نحو المالذات األمنية فيلجئون الى تحويل مدخراتهم 

نشوء ظاهرة  يؤدي إلىالوطنية الى ذهب او عقارات او استبدالها بعمالت أجنبية مما 

تدهور القوة الشرائية للمستهلكين  إلىارتفاع وتائر التضخم  ويؤدي. الدولرة في االقتصاد

إعادة توزيع الدخل  الى يؤدينقدية للمضاربين وأصحاب العقارات مما وزيادة الدخول ال

التفاوت الطبقي واالجتماعي   تعميق إلى يؤديفي مصلحة الفئات الطفيلية واالستغاللية و 

 .في المجتمع نتيجة للتفاوت الحاد في توزيع األجور والثروات

 ارتفاع اليوروتطالب بالتنسيق لكبح : فرنسا: خارج الحدود  12/02/2013 

 سيؤديوحذر موسكوفيتشي من أن استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو بالمعدل الحالي 

من نموه، وهي نسبة كبيرة بسبب ضعفه % 5.6فقدان االقتصاد الفرنسي نسبة  إلى

 .باألصل

 ( 0-1)التضخم في االقتصاد العراقي وكيفية الحد من تداعياته  12/02/2013 

كميات كبيرة من النقود ال تقابلها سوى كميات قليلة من السلع والخدمات مما  عرض

 .ارتفاع األسعار وهبوط قيمة العملة النقدية يؤدي الى

 من الموازنة العامة السنوية %  14نينوى تستهلك  12/02/2013 

ان تلكؤ المشاريع في نينوى، يعود ألسباب عدة، منها تأخر الدوائر اإلدارية في ديو"

تأخر  يؤدي إلىالمحافظة في تسديد الدفعات الخاصة بالمقاولين والشركات المنفذة، ما 

 ،"انجاز مراحل العمل

 اليابان تعرض بناء محطات نووية في السعودية: خارج الحدود 11/02/2013 

نقص في إمدادات العملة الصعبة  إلىتهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري  أدى

 أدىودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا  عمن يريدون بيع الدوالر األمريكي، ما 

 .سوق سوداء جديدة لظهور

 تنفيذ مشروعين للمياه " لتلكؤ"الديوانية تنتقد وزارة البلديات  11/02/2013 

لك المدن من خدمات أساسية حرمان أهالي ت يؤدي إلىتلكؤ تلك المشاريع "معتبرا  أن 

 وزيادة معاناتهم
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 في ديالى %  14زيادة إنتاج البرتقال بنسبة تفوق  10/02/2013 

قياسا بالموسم الزراعي الماضي نتيجة % 25انتاجية البرتقال ازدادت بنسبة تفوق "

استقرار في  ادى الىاسباب متعددة ابرزها تحسن الواقع االمني في المناطق الزراعية ما 

 ".حياة المزارعين دفعهم لالهتمام المتزايد ببساتينهم عل نحو اسهمت في زيادة االنتاجية

مطالبة باعتماد عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز معوقات تنفيذ  10/02/013 

 المشاريع االستثمارية 

مما انعكس سلبا على انعدام وجود المعرفة الفنية في ادارة المشاريع، وغياب حافز 

التأخر وعدم إتقان  أدى الىالشعور بالمسؤولية ومركزية النظم اإلدارية وتعقيداتها، مما 

 العمل بالشكل المطلوب

 تقاطع المنتجات اإلسرائيلية: بلجيكا: خارج الحدود 10/02/1013 

التأثير على قدرة الواليات المتحدة للرد على  سيؤدي إلىالخفض وقال أوباما إن 

 التهديدات في عالم يفتقر إلى االستقرار

 رؤيــة استشــراقية / مــالمـــح الــوقـــود األحــفــوري في العــالم  59/02/013 

تقليل درجة  إلىذلك  يؤديالسيما للدول النفطية الشرق االوسطية والتي تتوجس من أن 

 إعتماد الدول الغربية السيما الواليات المتحدة

 بابل تحظر استيراد وبيع ثمرة جوز الهند في أسواقها  08/02/2013 

بسبب عدم القدرة على إجراء المكافحة الجوية في ظل األوضاع األمنية غير المستقرة، 

 .انخفاض كبير في إنتاج التمور أدى إلىمما 

 المعبر أضرنا : وخانقين تشكو".. المنذرية"ديالى تطالب بحصة من  08/02/2013 

نشوب  سيؤدي إلىويرى محللون ان منح المحافظة صالحية استثمار الثروات النفطية 

خالفات بين إقليم كردستان وبين الحكومة االتحادية بسبب وقوع اغلب الثروات الطبيعية 

 .في المناطق المتنازع عليها

  0410الديوانية أنفقت نصف حصتها من موازنة  03/02/2013 

محافظ الديوانية تحمل مجلس النواب ووزارة التخطيط مسؤولية التأخر في المصادقة "إن 

تدني نسب الصرف بسبب إطالق المشاريع في النصف الثاني  يؤدي الىعلى الموازنة ما 

 "من العام

 ماليين دوالر  143تشغيل مشروع للمياه في نينوى بكلفة  03/02/2013 

قال رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى زهير حازم الجبوري، إن 

القضاء على مشكلة المياه في مدينة الموصل  سيؤدي الىمشروع ماء األيمن الجديد، 

 على نحو كامل

 الشرق األوســـطأكبــر سوق لطـــائرات رجـــال األعمال في : السعودية : خارج الحدود 05/02/2013 
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تعزيز  إلىاالتفاق  يؤديإن الشراكة الجديدة مع إمبراير حدث مهم، معربا  عن أمله بأن 

 .حضور طائرات إمبراير لرجال األعمال في السوق السعودية

 والسبب العمالة الزائدة وغياب القوانين الداعمة لالنتاج .. صناعتنا متدهورة 05/02/2013 

 أدىالشراكات مع المستثمرين وشركات عالمية ، مما   وكذلك إبرام عقود استثمارية عبر

 ،(كربالء والقائم وسنجار وكبيسة)تطوير األعمال في مصانع السمنت في  إلى

 السمنت العراقي يخسر موقعه المتقدم في السوق المحلية  03/02/2013 

دخول الكثير من السمنت غير المطابق  ىيؤدي إلوإن المنافذ الحدودية غير منضبطة، ما 

 .للمواصفات العراقية إلى األسواق المحلية

 مواطنو واقتصاديو بابل يشتكون من إغراق أسواقهم بالسلع الرديئة  03/02/2013 

 أدى إلى، حالة من االنفتاح بال قيود على العالم مما 1556يذكر أن العراق شهد بعد سنة 

 إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب

 الريال يواصل تراجعه مقابل الدوالر: إيران: خارج الحدود 03/02/2013 

اتهمت اإلدارة األميركية حينها على لسان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون طهران 

بالتسبب في انهيار عملتها بسبب رفضها االستجابة إلرادة المجتمع الدولي بوقف تطوير 

 .العقوبات لتشديد أدىالبرنامج النووي مما 

الحكومية  وتنتهج حكومة حزب العدالة والتنمية خصخصة بعض المرافق والمؤسسات

المساهمة في تحقيق طفرة  إلى -حسب مراقبين- أدىالتركية منذ سنوات عدة، األمر الذي 

شعبية الحزب خالل السنوات العشر الماضية  لرفعبالتالي  أدىاقتصادية في البالد مما 

 .في تركيا

  ارتفاع في معدالت البطالة أمريكا: خارج الحدود 51/02/2013 

معدل البطالة إلى  الرتفاع أدىفإن عدد الوظائف الملغاة فاقت المضافة بشكل كبير، مما 

 الشهر الماضي% 3.3مستوى 

 " غياب التخّصص"وتلكّؤ المشاريع بسبب .. كربالء تحتاج إلى مليار دوالر للخدمات  02/02/2013 

تولي أحد المحامين  يؤدي إلىفي توزيع المسؤوليات، ما "غياب التخصص"انتقدوا 

 .رئاسة لجنة الصحة، على سبيل المثال

 سنة  34أعلى معدالت النتاج النفط وتصديره خالل  02/02/2013 

الصراع بين الغرب و ايران الزال في اعلى درجاته و من الممكن ان يتسبب في قطع 

 خنق االقتصاد العراقي يؤدي الىالشحن عبر الخليج العربي مما قد 

 مزارعو البصرة يشكون عدم تسويق محاصيلهم الزراعية بالقرب من مزارعهم  01/02/2013 

واضاف الحصونه ان هذه العمولة العالية تؤثر سلبا  على أسعار المحصول حيث تؤخذ 

 خسارتهم تؤدي الىمن قيمة ما يبيعه المزارعون مما 
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 تدفق كميات كبيرة من السيول اإليرانية إلى المناطق الحدودية في واسط  29/01/2013 

إن كميات كبيرة من مياه السيول القادمة من األراضي اإليرانية تدفقت تلقائيا  إلى المناطق 

 أدىالحدودية في محافظة واسط وبالذات إلى قضاء بدرة وناحيتي زرباطية وجصان مما 

 .ل وكذلك غرق بعض المناطق الزراعية في القضاءارتفاع مناسيب نهر الكال إلى

 أدىأن الشارع الرئيس أغلق تماما نتيجة أعمال الحفريات وتزامن هطول المطر مع ذلك 

 .حدوث إرباك كبير في السير والمرور خاصة لطلبة المدارس إلى

 والسبب العمالة الزائدة وغياب القوانين الداعمة لالنتاج .. صناعتنا متدهورة 29/01/2013 

تنشيط الصناعة  تؤدي إلىأن انعدام التكامل بين الفعاليات واألنشطة االقتصادية التي 

 وتطويرها ونموها يسهم باعتباره تحديا كبيرا أمام الصناعة في القطاع العام

 قلـة الخبـرة وتقييـد الصـالحيـات وراء تلكؤ المشاريع االستثمارية فـي عموم البالد  27/01/2013 

وان بعض الدوائر الرقابية تفرض قيودا ينتج عنها مشاكل كبيرة، خاصة في االعالنات 

 عزوف الشركات الكبرى عن العمل يؤدي الىاكثر من مرة ما 

 وزارة المالية توقع عقداً إلنشاء أول منطقة حرة في بغداد  25/01/2013 

إنشاء منطقة حرة في المحافظات يشجع االقتصاد الوطني وينوع إيرادات الدولة مما 

 ".تشغيل األيدي العاملة يؤدي إلى

 بصريون يطالبون بإنقاذ شط العرب من ارتفاع نسبة الملوحة  25/01/2013 

ر ووصلت مياه البزل إلى مياه المسحب والصالل مما وحصلت هناك عملية غسل للهو

 ".23555TDSارتفاع الملوحة بسبب مياه البزل الى  أدى الى

معالجة السلبيات التي تعترض عمل القطاع الخاص كفيلة (: المدى)خبير اقتصادي لـ 25/01/2013 

 بإعادته لدوره الريادي 

التقدم واالستقرار والمباشرة  تؤدي إلىوان التحدي الحقيقي هو التطور باالتجاهات التي 

 بالتنمية االقتصادية الحقيقة

 السياسة النقدية وتبعاتها على الدينار العراقي  22/01/2013 

في السوق   وعدم ثباته  ان تقلبات سعر صرف الدينار الذي يمثل القيمة الخارجية للنقود

 …تبعات سلبية ادى الى  في اآلونة االخيرة  المحلية

الطلب على العمالت األجنبية االمر عزز مكانة الدوالر في السوق   زيادة ادى الىكما 

 …العراقية

خلق دورة  الى يؤديسوف   وانتهاج سياسة نقدية ومالية مستقلة عن التدخل الخارجي

 تساهم في زيادة الطلب على العملة العراقية  اقتصادية

 قريتين عصريتين في بادية النجف  الزراعة تعلن عن البدء بإنشاء 22/01/2013 

هذه الخطوة ستساهم في تشغيل العاطلين عن العمل منهم وزيادة المشاريع المنتجة 

 مواجهة التأثيرات المناخية للصحراء إلىفي النهاية  ستؤديوالمساحات الخضراء التي 
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  مصرتعديل مشروع قانون الصكوك: خارج الحدود 22/01/2013 

أن فكرة القرض تقوم على مبلغ يتم دفعه من الدولة يخصص لسداد أرباح القروض التي 

 إلىمن حيث النتيجة  يؤديبما ( البنك)من الممول ( المقترض)يحصل عليها المستفيد 

 حصول المستفيد على قرض حسن بال فوائد

 مسافراً عبر منفذي ربيعة والوليد  664شاحنة وأكثر من  314عبور  20/01/2013 

ارتفاع في أسعار المواد  إلىغلقه  أدىوالكثير من التجار والمواطنين العراقيين وقد 

 .الغذائية والسلع االستهالكية في عموم البالد وخسائر اقتصادية كبيرة

 واسط تطالب بإلغاء قرار إخضاع السيارات المستوردة لضوابط التسقيط  20/01/2013 

 أدى إلىالقرار شجع تجار السيارات في المحافظة على احتكار سيارات التسقيط مما "

 "ارتفاع أسعار السيارات

 زيادة اإلنتاج والتوسع في االستثمار حلول لمواجهة تحديات التنمية االقتصادية  20/01/2013 

إضافة إلى غياب الرؤية االقتصادية المتكاملة وكذلك ضعف الجانب الرقابي ،األمر الذي 

 .تردي الواقع االستثماري واالقتصادي والتنموي في العراق إلىفي نهاية المطاف  يؤدي

   تنتقد سياسة الدفع نحو التقشف قبرص: خارج الحدود 16/01/2013 

وقال كريستوفياس إن من شأن دفع االتحاد األوروبي الدول األوروبية الضعيفة نحو 

 .تفكك النسيج االجتماعي يؤدي إلىالتقشف أن 

 تعاقدات تجارية في مهب الريح وتضخم نقدي مرتقب جراء غلق المنافذ الحدودية  14/01/2013 

ارتفاعها في عدة محافظات إضافة  وأدى إلىإن اغالق منفذ طريبيل أربك أسعار السوق 

 .إلى األنبار وبغداد

وبينت البجاري ، أن السوق العراقي معتمد على المنتجات المستوردة ، باعتباره ال يمتلك 

زيادة  ادى الىالصناعة المحلية ، مؤكدة ان إغالق هذا المنفذ قطع وصول البضائع مما 

 .الطلب عليها مسجال  لها االرتفاع باألسعار

زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى  الىمد هذا االنبوب  يؤديوتطمح االردن ان 

 .االردن

 ! ودولتنا الريعية..المرض الهولندي 14/01/2013 

خلق  ويؤدي إلى. وهذا بدوره ينعكس على األداء السياسي لحكومات الدول الريعية

 يب الحكم االستبداديةمناخات سياسية تنمو في غمارها النزعات السلطوية وأسال

 مشكلة الصناعة المحلية في ارتفاع سعر التكلفة : اقتصاديون 12/01/2013 

وقال الهاشمي إن بعض الوزارات ساهمت بضرر االقتصاد العراقي من خالل تعاقدها 

مع شركات غير معروفة على مستوى العالم وليست لديها خبرة كافية كااليرانية 

 .تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع الستراتيجية في البلد ادى الىوالتركية، ما 
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 مشروعاً متلكئاً في المحافظة  00الديوانية تكشف عن  11/01/2013 

األشراف على المشاريع االستثمارية التي تنفذها الوزارات بغية ضمان جودتها والحد من 

 .فيهاتعثر حركة المشاريع   يؤدي إلىتلكؤها أو توقفها عن العمل، مما 

 من الشركات %  69السعودية القرصنة اإللكترونية تهدد : خارج الحدود 09/01/2013 

شنت السلطات األمنية حمالت مكثفة تجاه تجار العملة نتج عنها إلقاء القبض على أكثر 

هبوط الدوالر مقابل الجنيه  أدى إلىآخرين، مما  25من مئة منهم وجمدت أرصدة نحو 

 .جنيه في السوق الموازية 3.5إلى  3.1من 

 من مشاريعها في القطاعين العام والخاص %  81الصناعة تحتضر مع توقف  07/01/2013 

ووصف الخبير الصناعي عامر الجواهري النفط بالنقمة على الموارد االقتصادية كونه 

 .إهمال القطاعات األخرى أدى الى

 اللجنة المالية تعترض على عدم شمول اإلقليم والمحافظات بالقرض الياباني  06/01/2013 

وأشار السفير الياباني خالل البيان ، إلى حصول تخفيض في نسبة الخطر في العراق مما 

 …زيادة عدد رجال االعمال اليابانيين الراغبين في زيارة العراق للعمل أدى الى

 

 

رأي -المدى  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

 الفساد والفقر والمواطن  30/05/2013 

 إلىأوال   يؤديفهو . نتائج سياسية واقتصادية في غاية الخطورة إلىالفساد  ويؤدي

االنخفاض في مستوى األداء الحكومي، ويشيع أجواء من عدم الثقة، وينشر اإلحساس 

ويترافق الفساد مع تشوهات . تقويض الشرعية السياسية للدولة يؤدي إلىبالظلم، وبالتالي 

 يؤدي إلىالفساد، الذي " ريع"يجدها المسؤولون أنفسهم، من أجل الحصول على 

 .األضرار بالنمو االقتصادي وبالتنمية االجتماعية

 |  6 -0| والسياسة والحكم .. الجيش المصري 13/05/2013 

إن الحكومة ال عالقة لها باألكثرية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة، وعاجزة عن حل 

البرلمان الذي يتصدره  تؤدي لوضعالمشاكل األساسية، واتهموها بافتعال مشاكل 

 .اإلخوان في وضع حرج أمام الرأي العام

 والسياسة والحكم .. الجيش المصري  13/05/2013 

سة واشتراكه في أية أزمات داخلية إال في حالة حماية المنشآت أرفض عودة الجيش للسيا

دماء في الشوارع، فيجب في هذه الحالة أن يتدخل  تؤدي لسيلواندالع حرب أهلية 
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 ليفض االشتباك ثم يعود لثكناته مرة أخرى

 من أجل حوار وطني واسع يعيد للعراق عافيته 13/05/2013 

 إلىبنا  تؤديوتخليص الخطاب السياسي من كلمات االستعالء والمنة على اآلخر ألنها 

 .منزلقات الفرقة والتناحر 

 بين النجاح والفشل .. محور القناة 16/05/2013 

من المشروع التي تنص علي أن أموال  13باإلضافة الى تعارض هذه المادة مع المادة 

بين رأس المال  للخلط يؤديلألصول العينية مما  15، وشمول المادة !الهيئة أموال عامة

 .واإليرادات وهو خطأ محاسبي

 مراجعة العملية السياسية في ضوء نزاع الهويات  16/05/2013 

اضعاف دوافع الخصومة  يؤدي الىنشودة والتفاوض الذي تفضي اليه ان المراجعة الم

حول اشغال المواقع الرئيسية في حكومة المركز في أألمد القصير والمنظور، وتقليل 

 أهمية السلطة الحكومية ومواقعها

 إعالم ضد الفساد  15/05/2013 

اذ ان استغالل البعض لقضايا الفساد لالبتزاز و لالستهداف والتسقيط السياسي امر 

مصادرة حق الناس في االطالع على الحقائق عن  يؤدي الىطبيعي وهو ال ينبغي ان 

 طريق االعالم

فلم يمنع البشر السكين برغم انها استعملت كاداة للقتل ، ولم تمنع البشرية استعمال 

 قتل االف البشر تؤدي الىنها السيارات برغم ا

 يؤدي الىوالخالصة ان استعمال الوسيلة المتاحة بطريقة غير صحيحة ال ينبغي ان 

 .منعها، ما دام التعامل معها بطريقة صحيحة يحقق نتائج نافعة للمجتمع

 التقشف في أوروبا مناقشة في غير محلّها  29/05/2013 

رفع أسعار الفائدة أو عالوة  يؤديوعالوة على ذلك، ففي حالة الديون المحلية ال 

 المزيد من إعادة التوزيع داخل الدولة إلىالمخاطر إال 

يؤدي وعلى النقيض من هذا، في حالة الدين المستحق ألجانب، فإن رفع أسعار الفائدة 

 ...خسارة الرفاهة االجتماعية للبلد ككل إلى

في األمد  يؤدين التقشف بأنه ربما يكون هد اما، ألن خفض العجز المالي قد يشار إلى أ

 ...زيادة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلىالقريب 

 هيبة الدولة ؟ " الدليمي"هل استعاد  23/05/2013 

في رده على مطالبة نائب رئيس "! وما أهمية قتل عشرين أو ثالثين مقابل هيبة الدولة

إراقة دماء  سيؤدي إلىالوزراء بتأجيل اقتحام ساحة االعتصامات، كون مثل هذه العمل 

 كثيرة

 سيــــــاســــــــــة تـــــطـــويـــق األزمـــــــــات  59/05/2013 
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فقدان االعتصام  سيؤدي إلىحدث في مدينة الحويجة ، فإن ذلك وإشعال نار الفتنة مثلما 

 للميزة السلمية المدنية وافتقاره لصفة النظام

 البنك المركزي وهدر المال العام  53/05/2013 

ونعتقد أن السبب يعود من الناحية االقتصادية إلى عدم قيام البنك بتلبية كل الطلب، األمر 

 هذا التفاوت بين سعر البنك المركزي وسعر السوق يؤدي إلىالذي 

 مع قضاة مصر « مرسي»أزمة  51/05/2013 

حال  ويؤديحزب الوسط إلى مجلس الشورى الذي ينتهك استقالل السلطة القضائية 

 من قضاة المحكمة الدستورية 22من  3قاض بمن فيهم  6555عزل  إلىصدوره 

 ! أم استقالله؟.. القضاء« تطهير» 12/02/2013 

عاما بما  35عاما إلى  35والقانون الذي أعده حزب الوسط ينزل بسن التقاعد للقضاة من 

 آالف من شيوخ القضاء 6عزل أكثر من  يؤدي إلى

 * جدلية التأثير والتغيير.. أنسنة اإلعالم 23/02/2013 

 يؤدي إلىوتجعل المتلقي يعيش حالة من العوق الذهني في تراتبيتها، وحجم تأثيرها، مما 

 عوق تام لكل جوانب حياته

تكريس  يؤدي إلىوتقوم على تنافر األضداد وعلى التمترس، على أطراف الثنائيات مما 

 االنقسامات الحادة القائمة على الصراعات السياسية واالجتماعية

 تأثير الفساد على التنمية  22/02/2013 

عدم االلتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية 

 يؤدي إلىفي النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما 

 اإلخالل بمبدأ الرقابة المتبادلة

هجرة الكفاءات االقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز  إلىاستفحال الفساد  ويؤدي

 .المحسوبية والمحاباة في إشغال المناصب العامة

 ! مرسي و إخوانه ( ثورة) 26/02/2013 

و ما يزيد األمور تعقيدا أن من وضعته الظروف في دور صانع القرار يُداري عجزه .. 

تُضاِعف من اشتعال هذه األزمات  باتخاذ قرارات  عن تقديم حلول لألزمات المتفاقمة

 .خلق المزيد منها  وتؤدي إلى

 متعددة .. هوية جامعة 22/02/2013 

الفضاء العام قدحا في سياسات اإلخوان « أسلمة»وليس مصطلح أخونة مؤسسات الدولة و

تمزيق الهوية  إلىإليه  تؤديضمن ما  وتؤديولكنه حقيقة واقعية تجري علي األرض 

 الجامعة للمصريين وإفقارها لتصبح ذات بعد واحد

وهنا يثور السؤال لماذا يختار الحكم القائم عنصرا واحدا من عناصر تكوين الهوية 

 !إفقارها وتشويهها؟ إلى يؤديالوطنية ويختزل فيه هذه الهوية بما 
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 خريف البيئة ... ربيع العرب 59/02/2013 

االستخراج المفرط للمياه من حوض الكفرة، المشترك بين ليبيا ومصر وتشاد  يؤديو

انخفاض منسوب المياه وجفاف البحيرات الصحراوية المرتبطة  إلىوالسودان، 

 .بالواحات

 دور النظام االنتخابي في صياغة النموذج الديمقراطي في العراق  52/02/2013 

االنتخابي وتحقيق قدر كبير من التكيف معه مما هنا قدرة األحزاب على استثمار النظام 

الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد قد ال يتناسب وحجم الكتلة المصوتة  يؤدي إلى

 للحزب

بينما تخفق األحزاب التي ال تتمتع إدارتها بالمركزية في استثمار قواعدها الجماهيرية 

 ى أكبر عدد من المقاعدالحصول عل تؤدي إلىوتوجيه التصويت بالطريقة التي 

 ( 7-0)دور النظام االنتخابي في صياغة النموذج الديمقراطي في العراق  56/02/2013 

تكاثر الكتل واألحزاب داخل البرلمان كما  يؤدي إلىإذ من أهم عيوب هذا النظام أنه 

 نشوء ائتالفات لتشكيل الحكومة، قد تمثل معظم األحزاب أو الكتل السياسية إلى يؤدي

توصف الحكومة االئتالفية بأنها مصدر ضعف خطير، فهي تنطوي على مساومات 

تأخير تشكيل  إلى يؤديتمهيدية من أجل االشتراك في االئتالف الحكومي، وهذا ما 

 الوزارة في كثير من النماذج الديمقراطية

 الفشل طريق العنف  56/02/2013 

إفشال مشروعي  إلىحتما  يؤديولكن وعي صانعي الثورات بهذه الحقائق سوف 

 .اإلسالميين واإلمبرياليين

 ومبضع الجّراح .. باسم يوسف 56/02/2013 

بطالن  إلى سيؤدياستمرار النائب العام الحالي في ظل الحكم الصادر ببطالن تعيينه 

وهو ... تمثيل النيابة العامة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم استنادا إلى بطالن النائب العام

 بطالن تمثيل النيابة في القضايا إلى يؤدييمثل النائب العام، وبطالن النائب العام 

 دور النظام االنتخابي في صياغة النموذج الديمقراطي في العراق  52/02/2013 

إضعاف مشاركة النساء في  سيؤدي إلىوفي مجتمع كالعراق فإن تبني نظام األغلبية 

 العمل السياسي

غير المعدلة ( سانت الغي)بتبني صيغة ( 26/21/1521)المعدل الذي أُقر بتاريخ 

 تمثل األحزاب الصغيرة  إلى سيؤدي( الخ... ، 3، 5، 6، 2)بالتقسيم على 

زيادة عدد الكيانات الفائزة الذي بدوره  إلى سيؤديكما أن تبني الصيغة المذكورة 

 سينعكس سلبيا على أعداد النساء الفائزات

 ( 0-3)العراق (تحرير)عشرة أعوام على حرب  26/03/2013 

الذي يصل   واإلقصاء والتهميش واإلحباط  فضال عن أن الس نة شعروا بالغبن السياسي
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 العدوان فيؤدي إلىذروته في ظروف األزمات 

 ( 0-0)كشف حساب مع االحتالل األميركي للعراق  26/03/2013 

الرهيبة لهجرة األقليات، فإن مثال المندائيين يرسل  وبغض النظر عن النتائج اإلنسانية

 انحسار تداول لغات األقليات تؤدي إلى  تحذيرا إلى أن الهجرة المستمرة

 أوروبا تجد َعقدها المفقود  24/03/2013 

بنوك ضعيفة تسعى إلى الحصول على موارد مالية حكومية ضعيفة، وهو ما من شأنه أن 

 نمو ضعيف بل وحتى إلى بنوك أضعف إلىبدوره  يؤدي

نشوء الخالفات بين الحكومة الشعبوية الجديدة والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل 

قدر عظيم من عدم اليقين  يؤدي إلى، وهو ما من شأنه أن (والبنك المركزي األوروبي)

 .بشأن ما قد يخبئه المستقبل القريب

 آسيا والشرق األوسط في مرحلة ما بعد أميركا  23/03/2013 

 يؤديوإذا كانت أميركا تحاول غسل يديها من الشرق األوسط في السنوات المقبلة، فهل 

 انقطاع حتمي مماثل؟ إلىهذا 

خلق فراغ أمني من  إلىسحب القوات العسكرية ولو كان ذلك بشكل جزئي  يؤديهل 

 الممكن أن يشغله منافس

تحفيز نوع من عدم االستقرار قد  إلىص من التزام أميركا بالمنطقة االنتقا يؤديهل 

 يفضي إلى توليد دول فاشلة وإنشاء مالذ آمن لإلرهابيين؟

إن انحياز الدولة إلى أحد مذاهب المجتمع على حساب الطوائف األخرى يفرز الكراهية 

 عدم االستقرار والفوضى في المجتمع يؤدي إلىوالحساسية والنزاع الذي 

 تطّور األسس السياسية والمجتمع المدني  20/03/2013 

وكل ذلك يعتبر تربية وكفاحا  أساسه أسلوب االنتخاب عماد السلطات الديمقراطية الذي 

 ترسيخ االستقرار السياسي واالجتماعي يؤدي إلى

إن التقدم االجتماعي والتنمية يجب أن يقوما على أساس من قيمة الكرامة لإلنسان وأن 

 مزيد من احترام حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والثقافية يؤديا إلى

تفاقم  إلى يؤديالفئات المسيطرة سياسيا  في الوطن المذبوح وشعبه المستباح، مما 

 األزمات في البطالة والسكن والتسول وعصابات المافيا وشح المواد الغذائية

خلق مجاعة بين أبناء الشعب،  إلى يؤديوانقطاع الطرق بين تلك الدول والعراق مما 

االكتفاء الذاتي للشعب العراقي وحماية  إلى تؤديولذلك يجب بناء صناعة وطنية عراقية 

 .أمنه الغذائي والوطني

 االنتخابات بين العصبيات والحداثة  17/03/2013 

 إلىفيؤدي الحفاظ على نقطة التعادل االقتصادي التي تعني تعادل العرض مع الطلب 

 استقرار السوق التقليدي
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 ( 0-0)قراءة في مقّومات التجربة التنمويّة الماليزيّة  12/03/2013 

قوة واستقالل  يؤدي إلىاالستفادة من التكتالت اإلقليمية بتقوية االقتصاديات المشاركة بما 

 .هذه الكيانات في المحيط الدولي

 موالنا فريدة النقاش  12/03/2013 

برودة الروح واالنهيار الفعلي  إلىبه االنغماس في عالم األضواء المزيف  يؤديو

 لزواجه من المرأة

 النجاح في مواجهة تحدي التجارة عبر األطلسي  09/03/2013 

إتمام  يؤدي إلىوإذا اقترن هذا النهج بمشاركة مستمرة على مستوى عال، فإنه قد 

 .الصفقة

يتطابق مع " المرشد األعلى"إيراني و -سجال ثقافي وسياسي أمريكي" : آرغو" فيلم  06/03/2013 

 نقاد السينما العرب 

زيادة  سيؤدي الىوهذا , بثوا دعايات واسعة حول هذا الفيلم لتقديمه كفيلم ضد ايران"

 ".مسؤوليتنا كي نصنع افالما  قوية للرد عليهم في المستقبل

زيادة مسؤوليتنا كي نصنع افالما قوية للرد عليهم في " سيؤدي الى" آرغو"أن فيلم 

 يتضمن بُعدين" المستقبل

 العراقيون وصناعة األزمة  06/03/2013 

 يؤديمع أنه ..فإن ذهننا يبادر الستحضار صور العراك والعنف والخصومة الدائمة

 .حالة إيجابية إلىأحيانا 

 َمْن يسرق  اآلخرين يسرقهُ اآلخرون  05/03/2013 

ورفض السرقة بدواعي األعراف والدين وما شابه، بل وجدت تلك المجتمعات أن عدم 

 ربح الجميع إلىبالنتيجة  يؤديسرقة اآلخر 

 البيئة وكرامة اإلنسان  02/03/2013 

كوارث ذهب آخرون إلى التساؤل عن جدوى العمل على التصدي لتغير المناخ، علما  أن ال

 .أضرار ال تقل جسامة عن آثاره تؤدي إلىالطبيعية قد 

 واجبنا تجاه األجيال المقبلة .. مكافحة العواصف الترابية  25/02/2013 

إغالق المطارات والمعابر الحدودية، وتعطيل البنية التحتية لوسائل  إلىذلك  سيؤديو

 .االتصاالت، وفقدان سلع تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات

بسبب تفاقم ظاهرة التصحر وتراجع  -شدة العواصف وتكرار حدوثها المتناميين وتؤدي

 .تدهور مستمر في البيئة إلى -الغطاء النباتي

 ( 1 – 1)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  23/02/2013 

في حالة عدم  سيؤديانإن إصرار المتظاهرين من جهة، وتعنت المالكي من جهة أخرى، 
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 تسوية ترضي المتظاهرين إلىالوصول 

 اتفاقية هلسنكي للمياه فرصة كبيرة للعراق  23/02/2013 

ازدياد أعداد البشر بشكل مضطرد، وكذلك تزايد وتنوع االستخدامات الصناعية والبيئية 

 تلوثها في أماكن معينة، يؤدي إلىواالقتصادية لهذه المياه، مما 

 . . من أجل إيقاف تطّورات مخيفة تهّدد  19/02/2013 

عدم الثقة بوعود الحكومة و إلى عدم التجاوب حتى مع جهود  يؤدي إلىاألمر الذي صار 

 الكتل السياسية المتنفذة

 االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  18/02/2013 

حرمان المحتجزين من مزية إمكانية  يؤدي إلىواالحتجاز بيد جهة واحدة األمر الذي 

 التحرر من اإلدارة في تقديم الشكاوى والتظلمات إلى الجهات الرقابية

 هل نأخذ الموعظة من الجبالي؟  16/02/2013 

تحقيق العدالة االجتماعية  المؤدي إلىمن اجل بناء تونس ووضعها على سكة القطار 

 الخطر والحرية لكل التونسيين، وإخراجها من المأزق

 !! عاطلون عن العمل%  17و..من الشعب المصري تحت خط الفقر%  04 13/02/2013 

يعتمد المجتمع على آلية التخطيط في توزيع الموارد على االستعماالت المختلفة بكفاءة 

كثير من الهدر وفوضى اإلنتاج في  إلى تؤديورشادة، ال على آلية السوق التي 

 .الرأسمالية 

 إلىبالفعل  يؤديإن قيام الدولة بدور فعال في التنمية في اإلطار الرأسمالي ، يمكن أن 

 .تحقيق معدالت عالية للنمو االقتصادي 

أن هذا النمو كما تبرز األمثلة التاريخية كثيرا ما يصاحب بعدد من اآلثار السلبية التي 

زيادة حدة التوتر االجتماعي وإلى زيادة حدة الصراعات الطبقية داخل هذه  إلى تؤدي

 .المجتمعات 

 سنتان على خلع مبارك والشعب ما زال يريد إسقاط النظام  12/02/2013 

رفع الدعم  يؤديخوفا من أن  قررت الحكومة تأجيل تدابير التقشف التي تحتاجها البالد،

 .المزيد من االضطرابات إلىعن الخبز والوقود وفرض زيادة على الضرائب، 

 اللّعب على حبال الملفّات األمنية : مرسي 10/02/2013 

ألن سياسة وضع هذا الجهاز في بين يدي رغبات اإلخوان إلى درجة التضحية به حينما 

 تحطيمه ستؤدي إلىيضعونه في مواجهة غضب شعبي عارم، 

إن تحذير وزير الدفاع من استمرار الصراع بين القوى السياسية، بخاصة بعدما انتقل إلى 

 انهيار الدولة ومؤسساتهايؤدي إلى العنف، ما قد 

 هل الدكتاتورية أفضل من الفوضى ؟  08/02/2013 
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إن التشدد في تعامل الكتل المتنفذة في ما بينها وفي مقدمتهم السيد المالكي باعتباره 

تصاعد تحذيرات قوى صديقة وقوى  يؤدي إلىهو الذي . . الماسك الفعلي للسلطة اآلن 

 استثمار عالمية مما يجري

 لكي ال تغرق أحياء بغداد ثانيةً  06/02/2013 

وهي بحاجة ماسة إلى التجديد والصيانة والتوسيع ألن المياه الثقيلة تتسرب من الشبكة 

 .األضرار بالصحة العامة والبيئة وتؤدي إلى

 غيّروا الوقائع، تتغيّر األرقام  05/02/2013 

استنزاف الموارد والحد  تؤدي إلىإذ يدعو إلى إعادة النظر بخطط التنمية نفسها إذا كانت 

 .من قدرة الطبيعة على التجدد

 هل تعدل الحكومة عن االنتحار؟  01/02/2013 

وال يتحكم بإظهارهما سوى وعي اإلنسان بإنسانيته واحترامه لكيانه ولآلخرين، وبما 

  .احترام الحياة نفسها يؤدي إلى

أن السلطة تحاول أن تغطي على صورتها المرفوضة جماهيريا  بتحويل الخالفات 

 تقسيم المجتمع ويضعه في جبهات متحاربة يؤدي إلىالسياسية إلى صراع طائفي، 

 عن معادلة جديدة للحكم  29/01/2013 

تصاعد احتجاجات و تظاهرات متواصلة من جميع المذاهب و التكوينات  يؤدي إلىوأخذ 

 العراقية تطالب باإلصالح

 فريدة النقاش  29/01/2013 

إسقاط الخوف  يؤدي إلىأن السخرية من الظالمين واالنفجار في الضحك على تناقضاتهم 

 منهم

 أوضاع المرأة والطفل في العراق تتراجع : تقرير دولي 27/01/2013 

كما أن التقاليد و المعايير . هذان هما السببان الرئيسيان اللذان يتسببان في وفيات الرضع

 سوء معاملة األطفال في البيت تؤدي إلىالثقافية 

 عن معادلة جديدة للحكم  25/01/013 

تصاعد احتجاجات و تظاهرات متواصلة من جميع المذاهب والتكوينات  يؤدي إلىوأخذ 

 العراقية تطالب باإلصالح، وإلى ظهور أجيال شابة جديدة رجاال  و نساء  

 فاشية الشمولية الدينية  22/01/2013 

إنتاج قوانين  سيؤدي إلىأشكال التعبير الثقافي مطابقة لتفسيرهم المتشدد لإلسالم، مما 

 كون أي مرشح قادم للرئاسة خارجا من عباءتهم كما حدث في إيرانتضمن أن ي

 دولة أزمات  20/01/2013 

 استكمال بناء الدولة الرصينة ستؤدي إلىالقوانين التي لو تم التصويت عليها فإنها 
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 التعديل الوزاري والخـــوف من االنتفاضة  08/01/2013 

صدر قرار في ساعة متأخرة من ليل نفس اليوم لتأجيل التنفيذ خوفا من رد الفعل 

سلعة وخدمة أساسية، ومن ثم  55مباشر ألسعار  لرفعالقرار  سيؤديالجماهيري، حيث 

 .ارتفاع شامل لكافة أسعار السلع والخدمات

شهادة ثقة في االقتصاد المصري وفتح الباب أمام  لمنحبدوره  سيؤديوهذا القرض 

 .قروض ومساعدات خارجية أخرى

 أهميته وبعض نتائج االقتطاع منه .. احتياطي العملة األجنبية 07/01/2013 

  اقتطاع يؤدي إلىيجب أن   إن اقتطاع جزء من االحتياطي من الميزانية العمومية للبنك

 مماثل من جانب المطلوبات

حالة انكماشية ال تساعد في النمو، أو أن يصار إلى تقليل  سيؤدي إلىي أن ذلك وال شك ف

 اإلصدار النقدي

حالة من الاليقين على  يؤدي إلىحيث نلجأ إلى تغييرها بشكل مستمر، األمر الذي 

 المستوى االقتصادي بشكل عام

يؤدي   المجال مما تشديد سياسته في هذا  البنك إلى تقليل هذا البيع أو  األمر الذي سيدفع

 عدم استقرار أسعار الصرفإلى 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 يوم سياسي  19/05/2013 

ضرورة الحوار والتفاهم  علىرئيس المجلس األعلى اإلسالمي العراقي عمار الحكيم  أكد

 بين كافة القوى العراقية

ويشكون القوانين " التطرف والفتنة"إعالميون شباب يدعون لخطاب ديني بعيد عن  13/05/2013 

 واإلجراءات األمنية 

تحديات كثيرة تواجه العمل اإلعالمي أهمها القوانين "أن  علىالمشاركون فيها  أكدحيث 

 ".واإلجراءات

جاجاً على منع دخول موردو المواد المستهلكة يبدأون اعتصامهم أمام معبر صفوان احت 13/05/2013 

 " البالة"بضائع 

يجب ان نتوقف عن استيراد المواد المستهلكة "، "المدى"واضاف الجوراني في حديث لـ 

 لالمراض بنقلهاالدوائر المعنية  اكدتالتي 
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 على مرأى أجهزة األمن " استعراضات عسكرية"أحياء بغداد الشرقية تشهد  13/05/2013 

االستعراض جرى امام انظار السيطرات االمنية والشرطة "ان  علىالمواطنة  تؤكدو

المحلية في المشتل، وان عناصر االمن كانوا يتفرجون كبقية السكان الذين خرجوا 

 ".لمشاهدة االستعراض

 " هوية األحوال"وال يحملون .. مواطنون فـي بغداد يغلقون أبواب منازلهم مبكراً  13/05/2013 

يرتدون زي الشرطة االتحادية او "المسلحين  بانلسكان تلك المناطق  تؤكدوال يفوتها ان 

 ".الجيش او اي زي عسكري اخر كالذي ترتديه القوات األمنية النظامية

فيما تأتي ردود الفعل على تلك الصفحات متناقضة، فالبعض يؤكد وجود السيطرات 

 ".تخريب العراقاخبار كاذبة هدفها " بانها ويؤكدالوهمية واآلخر ينكر وجودها 

يهدر دم " البعث األردني"نائب أردني يهّدد بإحراق السفارة العراقية في عمان و 15/05/2013 

 موظفين  7السفير و 

كما شوهد المعتصمون وهم يحملون العلمين األردني والعراقي إضافة إلى صور صدام، 

كرامة األردنيين وسط  وتؤكد علىرافعين الفتات تنادي بطرد السفير العراقي من عمان 

 .مشاعر مليئة بالغضب

والموصل تشكو تغييب حكومتها المحلية عن .. األنبار تخشى التزوير المنظم لالقتراع 15/05/2013 

 خطط األمن 

 وجود مخطط مدروس ومنظم لتزوير االنتخابات عنمجلس االنبار  اكدوفيما 

 متظاهرو الفلوجة يرفضون األقاليم ويدعون الحترام مواقف السعدي  15/05/2013 

أهالي الفلوجة يرفضون رفضا قاطعا إقامة أي إقليم وتحت اي مسمى ألننا ومنذ اليوم "

وحدة العراق أرضا   أكدنا علىاالول على انطالق التظاهرات في محافظة األنبار 

 ،"وشعبا

 ي العيساوي في األنبار والوزير المستقيل يطلب سحب الجيش ممثل األمم المتحدة يلتق 23/05/2013 

أهمية التظاهر السلمي وان التظاهر حق مكفول في الدستور العراقي  نؤكد على"

 ".والدساتير الدولية االخرى

الحكومة لم تحرك ساكنا لتنفيذ مطالب المحافظات الست المنتفضة منذ خمسة "إن 

 "أنها سلميةتؤكد على فضة الزالت تتظاهر والمحافظات المنت"، وبين إن "اشهر

 مجلس الوزراء يوصي بتوزيع الجوامع الرئاسية بين الوقفين الشيعي والسني  23/05/2013 

أن يتم إحصاء الجوامع الرئاسية  تؤكد علىتوصيات األمانة العامة لمجلس الوزراء "

 "وتوزيعها بين ديواني الوقف الشيعي والسني

 أربيل جبل اإلعمار الشاهق ( .. أوراق من ملف االستثمار االنفجاري األربيلي) 22/05/2013 

ضرورة سن قوانين إقليم كردستان على أُسس قوية ومستقبليه ،  علىمرارا   أكدكما 

 والعمل على مالءمتها
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 يوم سياسي  22/05/2013 

الوزارة واستمرار ان التعاون والتنسيق المشترك بين السفارة األميركية و اكد على و

 اللقاءات للنهوض بواقع النازحين

 يوم سياسي  22/05/2013 

ضرورة مالحقة كل األصوات المحرضة على العنف والطائفية ومقاضاتها  اكد علىو

 .بسبب دورها التخريبي في خلق أجواء االحتقان والتحريض على أعمال اإلرهاب

البرلمان يوجه دعوات لكبار قادة األمن لشرح أسباب اإلخفاق ويحذر المتغيبين  25/05/2013 

 بإجراءات قانونية 

مع ضرورة الوقوف مع المؤسسات األمنية والعسكرية في الوقت الحاضر من أجل 

الحكومة العراقية بضرورة تنظيف هذه  نؤكد علىمواجهة اإلرهابيين والصداميين لذا 

 ".مندسين فيهاالمؤسسة األمنية من ال

والكردستاني يتهم الحكومة بالتخلي عن حماية .. دولة القانون يدعو لتقنين بيع الكحول 23/05/2013 

 األقليات 

عدم معرفته بمن يقف وراء " عنرئيس ديوان أوقاف المسيحيين والديانات األخرى،  أكد

 "استهداف األقليات في العراق

 رئيس اإلقليم يبحث األوضاع الراهنة مع ممثلي األحزاب الكردستانية  23/05/2013 

ضرورة  وأكدوا علىإذ وقف جميع الحضور بشكل صريح على القضايا التي تم تناولها 

 ...أن تتخذ األطراف السياسية وفي ظل أجواء األزمة التي تسود المنطقة

وفي ظل أجواء األزمة التي تسود المنطقة، موقفا  موحدا  أمام التحديات التي يواجهها 

 .دعمهم لعملية السالم في تركيا علىثانية  أكدوااإلقليم، كما 

والخدمات والحريات 0410إلغاءسانت ليغولن يمنع فوزنافي انتخابات:التيارالديمقراطي 29/05/2013 

 العامةأولوية لتحالفاتنا 

ضرورة ان يتم استبعاد " علىعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي  ؤكديو

 الشخصيات السابقة التي فشلت في إدارة المحافظات

عشائر األنبار تطلب من المحافظ إخراج قوات سوات وتدعو المطلك لالنسحاب من  23/05/2013 

 الحكومة 

ساحة العزة "إن المجتمعين اتفقوا على أن تكون  أكد علىتمخض عنه بيان مشترك 

 "...والكرامة عنوان عزتنا

 الفلوجة تكمل استعداداتها إلطالق قافلة مساعدات لمتضرري سيول واسط  16/05/2013 

 "وحدتنا الوطنية لنؤكد علىتكون هذه بادرة خير ويحذو الكثير من أهلنا بهذا االتجاه "أن 

وحدة العراقيين وعدم تأثرهم  لتؤكد على، (1526أيار  22)إذ وصلت قافلة أولى، في

 بتداعيات السياسة وشجونها
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 معايير للترشح للمناصب الدولية  0 25/05/2013 

ضرورة اكد على ، فيما "أصحاب الخبرة والكفاءة ومن الشخصيات المعروفة دوليا"

 ".جامعيةإجادته للغة عالمية وحاصال على شهادة "

 عبد الملك السعدي بدأ يتفهم دعاة الفدرالية في المحافظات السنية : مصادر 25/05/2013 

وكان السعدي أطلق مبادرة تقضي بإجراء حوار بين المتظاهرين والحكومة أطلق عليها 

ان الحوار يجب ان ال يغفل موضوع الضحايا من أكد على ، و"حسن النوايا"مبادرة 

 المتظاهرين

يكون المتظاهرون المسالمون المطالبون بحقوقهم آمنون ال يجوز "ضرورة ان على  أكدو

 للحكومة أن تتابعهم وال تقاضيهم حاال وال مستقبال تحت أي ذريعة كانت

 يوم سياسي  15/05/2013 

ونقل بيان لمكتب الحكيم صدر بعد اجتماعه بممثل األمين العام لمنظمة األمم المتحدة 

ضرورة أن تقتنع القوى السياسية بالحوار سبيال للخروج من  أكد علىمارتن كوبلر أنه 

 .األزمة

ضرورة  أكد علىوبخصوص نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت قبل أيام 

 .الحكومات المحلية القادمة لتكون قادرة على تقديم الخدمة للناس  تشكيل فرق منسجمة في

دور االدعاء العام ينحصر بالطعن في التشريعات إذا خالفت مصلحة : القانونية النيابية 15/05/2013 

 البالد 

أن بعض الساسة هم من حاولوا إثارة الموضوع،  علىعضو اللجنة القانونية النيابية  اكد

 .ذا الموقع من حصة حزب االتحاد الوطني الكردستانيمستدركا أن ه

 " بغض النظر عن جهة البيع"المرور العامة تسمح بتسقيط المركبات  14/05/2013 

على قرار إعفاء الكفاءات من شرط ترقين قيد سيارة مستهلكة، " أبقت"وأشارت إلى أنها 

بالبيع الذي تقوم به شركتا صناعة السيارات وتجارة " االعتداد" أكدت علىفيما 

 .السيارات

 ديالى " حكومة"على منصب " عينه"و. . النجيفي يرعى ائتالفاً لكتل صالح الدين  12/05/2013 

أهمية االنفتاح بين جميع الكتل الفائزة دون استثناء من اجل خدمة " علىالخالدي  أكدو

 ، "ديالى

 في الموصل " اختطفوا من قبل قوة أمنية مجهولة"مدنيين  1العثور على جثث  16/05/2013 

المغدورين اعتقلوا من قبل مفرزة من األجهزة يؤكدون بان ذوي الضحايا "وأضاف ان 

 "األمنية وأمام شهود كثيرون، واألجهزة األمنية تنفي علمها بالموضوع

 يوم سياسي  16/05/2013 

ضرورة التوافق السياسي  علىعضو اللجنة الخماسية النائب الكردي محسن السعدون  أكد

 .بين الكتل بشأن القوانين المطروحة وخاصة تلك التي تلبي مطالب المتظاهرين
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 سندعم المشاريع الفنية فـي اإلقليم : عمـاد أحمـد 16/05/2013 

دستان تولي اهتماما  كبيرا  أن حكومة إقليم كر علىعماد أحمد خالل حديثه  أكدكما 

 ال يتجزأ من حضارة وثقافة شعب كردستان  بالجانب الفني

 " آل البيت"عبد الملك السعدي يقترح مفاوضات تحت قبة العسكريين تذكيراً بتسامح  16/05/2013 

يكون المتظاهرون المسالمون المطالبون بحقوقهم آمنين ال يجوز "ضرورة ان  على اكدو

 ...".للحكومة أن تتابعهم وال تقاضيهم حاال وال مستقبال، تحت أي ذريعة كانت

إحالة جريمة الفلوجة والحويجة الى المحاكم الدولية وضرورة  على اكدنا"ولفت إلى انه 

 ".الى المحكمة الدولية طلب إحالة الذين قاموا وأمروا بالقتل

االمور اآلتية لتكون ارضية للجلوس للحوار بينها ان اي مفاوضات تجري  نؤكد على"

 ..."ينبغي ان ال تغفل موضوع الضحايا من المتظاهرين

 لواء منعت جمهورنا من التصويت  11سنتالفى أخطاء اقتراع المحافظات و: متحدون 16/05/2013 

ضرورة تغيير طريقة  يؤكد علىاء مفوضية االنتخابات التي منتقدا في الوقت نفسه اد

 .ادارتها للعملية االنتخابية

 " األفالم اإلباحية"من الشباب يدمنون %" 19"باحث من تكريت يعلن أن  11/05/2013 

أهم الوسائل المستخدمة لمشاهدة هذه القنوات هي شبكة االنترنت  أكدت بأنالعينة "

 ".دينار  ألف 55 – 15وانهم ينفقون لمشاهدة هذه القنوات اإلباحية حوالي % 29وبنسبة 

من % 01إجراء إحصاء سكاني سيكشف أن نسبة الكرد ": المدى"مال بخيتار لـ  11/05/2013 

 الموازنة العامة 

خصوصا في قضية تعويض   وجود محاوالت لعرقلة تنفيذ هذه المادة علىبختيار  اكدو

 ...الكرد المرحلين وتمنعهم من نقل البطاقة التموينية

 سور بازيان جزء من تأريخ الكرد البطولي : عماد أحمد 11/05/2013 

في هذه المرحلة   النضال مستمر بأننائب رئيس حكومة اقليم كردستان خالل كلمته  اكدو

 من أجل اإلصالح ومحاربة الفساد ومواصلة عملية اإلعمار وخدمة شعبنا

 يوم سياسي  11/05/2013 

أهمية بيان وزارة الخارجية العراقية موقفها الجدي والحقيقي بأسرع وقت " أكد علىو

  واتخاذ خطوات واضحة من خالل كافة القنوات الدبلوماسية

 إدارة أوباما تحاول التكيف مع األحزاب اإلسالمية المصرية: خبراء 11/05/2013 

 ...أهمية تلك الرسالة بالنسبة لحلفاء أمريكا غير الديمقراطيين في المنطقة علىحنا  يؤكدو

 رفات من ضحايا الحرب العراقية اإليرانية  844الصليب األحمر تؤكد العثور على  08/05/2013 

لجنة الصليب األحمر الدولية تقدم دعمها لجهود السلطات العراقية "أن  علىيوسف  أكدو

 واإليرانية بمساعدتهما في استرجاع البقايا البشرية لضحايا كال البلدين
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 ! المولّدات الكهربائية ضجيج ال ينتهي وتجاوزات حّد إشهار السالح  08/05/013 

ان فوائد هذه  علىهؤالء المواطنون  أكدوبالتالي حرمانهم من النوم ليال  ونهارا ، حيث 

 المولدات تشوبها سيئاتها الكثيرة

 العراق يحتاج في هذه الظروف الى شخصية مثل الرئيس طالباني : نجاد 08/05/013 

اقة بين إقليم تمتين عالقات الصد علىوفد االتحاد الوطني الكردستاني خالل اللقاء  أكد

 كردستان والعراق والجمهورية االسالمية االيرانية

 الشيعة العراقيون يقاتلون في سوريا لحماية المراقد ال نصرة لألسد : دولة القانون 08/05/013 

ظاهرة انخراط شباب عراقيين للقتال الى جانب  باننائب عن دولة القانون  اكدوفيما 

 النظام السوري

 وأسماء العشائر على الخيام منعاً لالختراق .. خطب موّحدة: تظاهرات الجمعة 08/05/013 

سلمية هذه االعتصامات وإبعاد جميع المظاهر  على يؤكدالكل "وتابع المصدر بالقول ان 

 "المسلحة عنها وإقصاء الخطباء الذين يتحدثون بلهحة طائفية

 يوم سياسي  03/05/013 

ورة الحفاظ على هيبة الدول المنضوية تحت لواء ضر علىالسهيل في كلمته  اكدو

 ...البرلمان اآلسيوي

 امرأتان وثالثة أطفال ضحايا جريمتين هّزتا الموصل في غضون عشرة أيام  07/05/2013 

ال يعرف كيف فعل  بأنه يؤكدكان أسيد ينظر الى يديه المكبلتين بعينين مندهشتين، وهو 

 كل ذلك، وأضاف بأنه اخرج كيسا  من الذهب وجده في دوالب داخل غرفة جدته

 مخاوف من تأخر االقتراع البرلماني بسبب ازدحام جدول أعمال المفوضية  06/05/2013 

توقيتها سيتأثر بشكل او  بانالموسوي  اكدوعن احتماالت تأجيل االنتخابات البرلمانية 

 برلمان والمعترك السياسيبآخر بوضع ال

ونحمي سانت ليغو  0410سنقنع الجمهور باقتراع : المرشح المدني الفائز في بغداد 06/05/2013 

 " ال تسرق صوتي"بـ

 أكد علىباإلضافة الى األمور الفنية والخروقات التي رافقت عملية اقتراع المحافظات، 

 .أن تالفيها سيعزز نجاح االنتخابات النيابية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل

 النقابة الوطنية للصحفيين تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة  06/05/2013 

دور اإلعالم في تعزيز  علىفيها  أكدالنقيب عدنان حسين   بدأ الحفل بكلمة ترحيب ألقاها

 العراق الجديدالديمقراطية والحرية في 

أهمية العمل ألجل وضع ضوابط جديدة لحماية الصحافيين وفسح المجال لهم  على أكدو

 .للعمل بحرية لتقديم حقائق مهمة للناس وهي رسالة اإلعالم األولى

 السعدي ال يريد إقحام نفسه بموضوع خاسر مع المالكي ومن يخوله : معتصمو سامراء 06/05/2013 
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الحكومة لم تفتح باب التفاوض، بل تحاول االعتماد على قوتها "أن  علىالميزان  أكدو

 ".العسكرية واستقوائها على المعتصمين المسالمين بالبنادق والدبابات

 الدليمي كان يغطّ في نوم عميق أثناء اجتياح الحويجة وسنستجوبه : العراقية 03/05/2013 

هرات ومطالبها المشروعة وتمسكها استمرار سلمية التظا على يؤكدائتالف العراقية "

 "بوحدة العراق

يجب حّل األزمة الراهنة وفق ما : برهم صالح أثناء لقائه السفير األميركي في العراق  05/05/2013 

 يقتضيه الدستور 

وفيما يخص، المسائل واألزمات . ضرورة السعي لتطوير هذه العالقات على مؤكدين

ضرورة تهدئة األوضاع وإيجاد "على   الدكتور برهم صالح، أكدالتي تعصف بالعراق، 

 ".الحلول المناسبة وفقا  للدستور العراقي

 اتحاد أدباء دهوك يهنئ الكاتب الكردي كنياز لتوليه منصب نائب رئيس كازاخستان  05/05/2013 

لكرد منح هذا المنصب للبروفيسور إبراهيم، يعد خطوة تأريخية ل"أن  علىسيلفاني،  أكدو

 ".بصورة عامة ولكرد كازاخستان بصورة خاصة

تفاهماتنا مع المالكي لن تلغي تنسيقنا المكثّف مع الشركاء لمنع : نواب الكردستاني 02/05/2013 

 الدكتاتورية 

عدم إفساح المجال للتفرد بالسلطة وعدم تهميش أي مكون عراقي، وأشارا إلى  على أكداو

 .أهمية المشاركة والتوازن والتوافق في العملية السياسية

 أغلب األلغام مزروعة في مزارع نسعى إلعادتها الى أهلها بعد التطهير : الهالل األحمر 04/05/2013 

سعيها إلعادة األراضي الزراعية في  عنجمعية الهالل األحمر في البصرة  أكدت

 "قاتلة"المحافظة الى أهلها بعد تطهيرها من األلغام التي حولتها الى حقول 

 ولن يكرر حادثة الحويجة .. الجيش لم يعد يؤمن بمحاربة المدنيين: عشائر األنبار 02/05/2013 

 أكدت على 3وان االتصاالت األخيرة بين منظمي االعتصامات في المحافظات الــ

 .االستمرار باالعتصام السلمي

العمال يُحيون يومهم العالمي بالدعوة إلى تطوير الضمان االجتماعي وإقرار قانون  02/05/2013 

 التقاعد 

ولم يكن في يوم من األيام بوقا  لجهة على حساب األخرى ولم يتأثر بأية خالفات سياسية 

 ".وحدة الصف العراقي نؤكد علىأو طائفية بل العكس كنا ولم نزل 

 منظمة مدنية تجمع مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية في إقليم كردستان  02/05/2013 

ان اهمية جمع هذه المقترحات الخاصة بتعديل القانون هو في حفظ حقوق  نؤكد على"

 ".االنسان واستقاللية القضاء وتوسيع رقعة الديمقراطية في االقليم 

ينبغي رسم ستراتيجية : بارزاني لدى استقباله ممثلي األحزاب الكردية في سوريا 65/04/2013 



 

589 

 

 موحدة لمستقبل كردستان سوريا 

ان عقد المؤتمر القومي بمشاركة جميع األطراف في  علىرئيس اقليم كردستان  أكدو

 ...الوقت الحاضر ضروري

 صحفيو البصرة يطالبون الحكومة بوضع قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة  29/04/2013 

نشر الوثائق المكتوبة والمحفوظة والمستندات الرسمية قد يضر "أن  علىالمالكي  أكدتو

 "ناشرها ألن هذا القانون ال يكفل حماية الناشر

 دولة القانون يتحجج بتجريم البعث إلضعاف البرلمان : األحرار 28/04/2013 

سمعنا ان مقررات اللجنة الحكومية برئاسة صالح المطلك التي اعتبرت القتلى "وقال إننا 

 ".ضرورة تعويضهم وكذلك هناك استخدام للعنف أكدت علىشهداء و

 محيطة بكركوك هنالك فراغ أمني في المناطق ال: وزارة البيشمركة  29/04/2013 

عدم نية قوات البيشمركة التحرك إلى داخل كركوك والمدن " علىياور،  أكدكما و

 "األخرى، وال يوجد هناك أي قصد سياسي وراء ذلك

 يوم سياسي  29/04/2013 

حق الشعب بالتظاهر، عادا إياه حقا  مقدسا  كفله الدستور العراقي، لكن  علىالوائلي  أكدو

 أقصى ما يخشاه إي عراقي يخاف على العراق وأهله ووحدته وأمنه

المتظاهرون يناشدون عشائر الجنوب منع أبنائها العسكر من توجيه السالح ضد  23/04/2013 

 المعتصمين 

إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكالة وقائد القوات "المطالبة بـ علىالبيان أيضا  وأكد

 ...البرية والقادة الميدانيين الى المحاكم الدولية

، محمال الحكومة والبرلمان "سلمية االعتصامات" على يؤكدونالمرجعيات السنية 

 ".إسالة الدماء في المحافظات المنتفضة"مسؤولية ما يجري من 

تتلقى أوامرها من المالكي وقائدها يدير العمليات من مطار " سوات: "األمن النيابية 23/04/2013 

 بغداد 

ضرورة ان يتم إلغاء تشكيل قوات  تؤكد علىالقائمة وبعد االحداث األخيرة في الحويجة "

 ".سوات، ومحاسبة العناصر والضباط التي تسبب بمجزرة الحويجة

استقالة أعضاء مجلس النواب والمحافظات قبل التقديم للدراسات التعليم العالي تشترط  24/04/2013 

 العليا 

وضع ضوابط جديدة للتقديم والقبول للدراسات العليا للعام  عنوزارة التعليم العالي  أكدت

 1522-1526الدراسي 

 حكومة اإلقليم ملتـزمـة بـإجـراء االنتخابات في وقتها القانوني : فــالح مصطفـى 24/04/2013 

موقف إقليم كردستان في ضمان نظام ديمقراطي في  علىمسؤول العالقات الخارجية  أكد
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 سوريا والذي يضمن حماية حقوق الشعب الكردي

 ما حدث في الحويجة يذكرنا بممارسات صدام : محافظات وسطى وجنوبية 8مواطنو  24/04/2013 

عدم جواز " على، من أهالي مدينة الصدر، شرقي العاصمة، (سنة ٠٣)مهدي هاشم  أكد

 "استخدام القوة العسكرية لفض االعتصامات والمواطنين

قوانين تنتهك حقوق  0ناشطون في ذي قار يستعدون الطالق حملة للمطالبة بتعديل  26/04/2013 

 المرأة 

حماية المرأة واألسرة والمجتمع وتفعيل دور النساء عبر "أهمية  علىالهاللي  أكدتو

 ..."تشريع قوانين تستند إلى الئحة حقوق اإلنسان

 االنتخابات وإنهاء خدمات كوبلر " إعادة"عالوي يطالب األمم المتحدة بـ 26/04/2013 

تخابات في تأجيل الن"، عادة أن "إجرائها في كل محافظات العراق يؤكد علىألن القانون 

 ".هاتين المحافظتين تهميش وإقصاء لمكونات المحافظتين

 وفد من الخارجية األميركية يزور إقليم كردستان  21/04/2013 

ضرورة استمرار العملية الديمقراطية في العراق وعلى مختلف المكونات  أكدت علىو

 .حل مشاكلها بالطرق السلمية

مراقبو االنتخابات يتوقعون إعادة اقتراع كربالء ويوصون بإجراء إحصاء عام لتالفي  21/04/2013 

 أخطاء كبيرة 

نسبة المشاركة في "نسخة منه أمس، على ان  على" المدى"التقرير، الذي حصلت  أكدو

 %" 55وليس مثلما أعلن من نتائج أي % 23االنتخابات 

 اإليزيديون أحيوا األربعاء األحمر احتفاًء برأس السنة اإليزيدية  21/04/2013 

احترام حقوق األقليات في العراق  أكدنا علىفي هذا البيان " بهذه المناسبة وما جاء فيها 

 وشيوع السالم بين أطياف العراق المختلفة

ومفاوضات لفك حصار الطعام والماء .. آالف متظاهر في الحويجة ٥الجيش يطوق  21/04/2013 

 عنهم 

أهمية إجراء تحقيقات شفافة وعادلة واتخاذ إجراءات قضائية " علىالنجيفي  أكدو

 "وقانونية لحسم الخالف

في التحالف الكردستاني يربط عودته إلى بغداد بتعديل الموازنة والتنسيق األمني  21/04/2013 

 كركوك 

تطبيق وحل  تؤكد علىالرسالة التي بعثها رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري "

جميع المشاكل العالقة ومنها تعديل قانون الموازنة الذي تطالب القوى الكردية بتعديل احد 

 بنود وفقرات هذه الموازنة

 " تضاؤل االنتماء الوطني"باحثون يحّملون السياسيين مسؤولية  17/04/2013 
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 أكدتنسخة منها ( المدى برس)وخرج المشاركون في المؤتمر بعدة توصيات تسلمت 

 ...تأسيس وحدة أبحاث ودراسات للشخصية العراقية" على

 ة برمتها إذا فشلت مفاوضاتنا مع المالكي سنغادر العملية السياسي: الكردستاني 17/04/2013 

اعتماد الطرفين على  اكدت علىاالجتماعات االخيرة بين التحالف الوطني والكردستاني "

 ...".مجموعة من االسس

 العدل تعلن عن وظائف لذوي ضحايا اقتحام مقرها في بغداد  16/04/2013 

صرف أكثر من ملياري دينار عراقي كتعويض عن ممتلكات  علىالمصادقة  أكدتفيما 

 .المواطنين المتضررين

وتقرر إزالة اإلعالنات من شوارع .. حكومة كركوك توّجه بسحب المشاريع المتلكئة 15/04/2013 

 المحافظة 

ضرورة متابعتها من قبل الدوائر الخدمية المختصة، فيما قررت إزالة  أكدت علىفي حين 

 .النات التجارية من شوارع كركوك من دون استثناءجميع اإلع

 الى ليل وسمومه تهّدد حياة مئات األسر " سوسة"عمود دخان عمالق يحول نهار  14/04/2013 

 ردم البئر، سيؤدي الى انبعاث غازات سامة بأن أكدواوالسيما أن خبراء نفطيين 

 ".النيران ستطفأ خالل أسبوعين تؤكد بأنلكني حصلت على معلومات "ويستدرك 

بدعوة الحكومة إلى االعتراف بها عاصمةً " التراث البابلي"بابل تختتم مهرجان  14/04/2013 

 تاريخية 

 لنؤكد علىمشاركتنا كانت واسعة وتجمعنا شبابا  وشابات من جميع محافظات العراق "

 ".ضرورة االهتمام بالطاقات العراقية الشابة

 عودة الكفاءات العلمية وضياع حقوقها  14/04/2013 

او بعدها تعود الى  1556غادرت البلد قبل عام   ان اي كفاءة علمية علىفي فقراته  أكد

 االنتساب الوظيفي وبنفس الدرجة الوظيفية ومميزاتها

 كربالئيون يتهمون جهات داخلية وخارجية بتمرير خيارات غير مقبولة في االنتخابات  13/04/2013 

أهمية تصحيح طريقة تفكير المرشحين والناخبين في  أكدت علىالندوة "مشيرا  إلى أن 

 ".آن ٍمعا  وإعادة هيكلة الوعي االنتخابي لديهم

وكتل سياسية تؤكد التزوير وتتوعد .. الضباط يشرفون على انتخابات العسكر 13/04/2013 

 باستجواب المفوضية 

عملية االقتراع الخاص تسير  بان اكدتاللجنة األمنية العليا المشرفة على االنتخابات "إن 

 ،"بنجاح ، من دون خروق أمنية

مليار  107وتؤكد أن موازنة قطاع التعليم بلغت " تقنين النفقات " بابل تناقش خطة  13/04/2013 

 دينار 
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هذه اآللية كلفت المحافظة الوقت والجهد وسببت تلكؤ المشاريع بشكل واضح ولتالفي "

 "…تقليص المشاريع لتالفي الفوضى علىخالل هذا العام  اكدناهذه المشاكل 

ألـف عـراقي يـفـّضلـون البـقـاء في ســوريــا على العودة إلى  084: واشنـطــن بـوست 13/04/2013 

 بالدهم 

وفي . رغبة صدام في إقناع العالم بامتالكه لهذه األسلحة أكدت علىلوقت وفي نفس ا

 لم يتم العثور على هذه األسلحة  1556أعقاب اجتياح آذار 

 0والبعض أنفق أمواالً تعادل رواتب " دعاية انتخابية"الربيع في الديوانية يثمر  13/04/2013 

 سنوات لعضو المجلس 

المفوضية "أن  علىمسؤول إعالم مكتب القادسية االنتخابي، كاظم كريم،  يؤكدمن جهته 

 ".غرمت أربعين مرشحا  لتجاوزهم ضوابط الحملة الدعائية والتعليمات

إنه يمهد لعودة عزت : خطباء النجف ومدينة الصدر يهاجمون قرار إعادة البعث  13/04/2013 

 الدوري 

 "...المواطنين في االنتخابات المحليةضرورة مشاركة  تؤكد علىالمرجعية "إن 

 إذا نجحنا بأخذ مواعيد محددة لتنفيذ مطالبنا فسنعود الى الحكومة : نائب كردي 12/04/2013 

زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وممثلين عن بقية مكونات التحالف ورئيس 

 ضرورة حل المشاكل العالقة بين الطرفين علىالجانبان  أكدالحكومة نوري المالكي، فيما 

 نهر اليهودية يتحول إلى كارثة بيئية على سكان المناطق التي يمّر بها  09/04/2013 

 أكدتبيئة بابل أعدت دراسة علمية أجريت عليه وأخذت عينات منه "ويقول خضير إن 

 ارتفاع في مادة النترات على

مبدأ  يؤكد علىرئيس اإلقليم ..لدى استقباله كبير مستشاري وزارة الخارجية األمريكية 09/04/2013 

 الشراكة 

 .ضرورة العمل بمبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في العراق أكد علىو

بعد عرض وجهة نظره حول الوضع في العراق، " بريت ماك كورك"أكد ومن جانبه، 

 .1525ت في الدستور العراقي واتفاقية أربيل عام مبدأ الشراكة في العراق كما جاءعلى 

 أعوام تهيمن عليه األحزاب وتحتكره السلطات  14المجتمع المدني في  09/04/2013 

المنظمات مسؤولة عن عملها بدون "أن ويؤكد على مادة،  61ويحتوي القانون على 

 "تدخل حكومي

 الحزبـان الرئيسيان فـي اإلقليم يبـديـان استعدادهما للحوار مع المعارضة  09/04/2013 

أبوابنا مفتوحة دائما  أمام الحوار، واالتحاد الوطني والحزب " أن على مال بختيار، أكد 

 "...الديمقراطي اتفقا على االنفتاح السياسي بشكل أكبر داخل الحكومة

الحفاظ على المكتسبات "ضرورة على مال بختيار خالل المؤتمر الصحفي،  أكدو
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 ...".والوضع العام إلقليم كردستان

االنتخابات هي مسألة مؤقتة، لكن االتفاقيات الستراتيجية بين " أن على مال بختيار، أكد 

 ".الطرفين ستستمر بصورة دائمة كونها ضرورة تأريخية

 يها للحفاظ على الطراز المعماري أمانة بغداد تمنع تغليف واجهات المباني وتؤكد سع 07/04/2013 

استخدام مواد اإلنهاء الراقية المستمدة من البيئة العراقية كطابوق أكدت على األمانة "

 "ف قيم والمنجور والحجر والسيراميك الكربالئيچالـ

 ال نتمنى في العيد إال مقبرة لدفن موتانا : مندائيّو الديوانية 07/04/2013 

أن سبعة آالف سنة من الحضارة لتؤكد على وهي مشاعر مفرحة نفتخر بها كثيرا، 

 ".أثمرت عن إنتاج هذه اللحمة بين مكونات النسيج العراقي

أننا لن نختلف وإن اختلفوا لنؤكد على ونحن اليوم نحيي عدة مناسبات في وقت واحد "

 ".ولن نفترق وإن افترقوا

وصيفه األفضل . . العام الحالي يشهد نهاية أزمة الطاقة: داً مواعيدهوزير الكهرباء مجد 06/04/2013 

 من سابقه 

أنهما ضمن أكد على عامل،  255وفيما بين أن هاتين المحطتين ستوفران فرص عمل لـ

 ...أربع محطات كهربائية سيتم افتتاحها في محافظتي كربالء والعمارة

نطمح ان يدعم االتحاد االوروبي : نائب رئيس حكومة اإلقليم أثناء زيارته إلسبانيا 06/04/2013 

 اإلقليم 

 .تعزيز العالقات بين الجانبين بشكل أفضل في المستقبلعلى الجانبان أكد 

 واسط تثقّف مرّشحاتها بشأن االتصال الجماهيري والدعاية االنتخابية  04/04/2013 

، "أهمية موضوعاتها لدعم تجربتهن االنتخابية"على الورشة المشاركات في أكدت وفيما 

 ".وقتها متأخر وكان األجدر أن تقام في وقت سابق لتحقيق فائدة أكبر"اعتبرن أن 

 حكـومة بغداد لم تف بوعودها لنا : االتحـاد الديمقـراطي الكـردي الفيلـي 04/04/2013 

غدر بهم النظام السابق وأزالمه بلؤم وخسة نستذكر في هذه االيام شهداءنا االبرار الذين "

سنستمر على مطالبة السلطات العراقية بكشف ما لديها من بأننا في الوقت نفسه  نؤكدو

 معلومات

 واالسباب أقتصادية وأمنية .. الطلبة يتسربون من المدارس 03/04/2013 

الذين هم بعمر عدم التحاق األطفال :"يؤكد بأنهللتسرب  2331تعريف اليونيسيف لعام 

 "…التعليم بالمدرسة 

 سكان األرياف األكثر إقباالً على االنتخابات وأبناء المدينة يخشون سقوط ممثليهم  03/04/2013 

من نسبة % 35مشاركة ابناء األطراف والقرى تشكل بان مراقبون للشأن االنتخابي يؤكد 

 .المشاركة الكلية لمحافظة نينوى
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وإجراءات .. المالكي يتغيّب عن البرلمان ويفضل المشاركة بمؤتمر لشركات كورية 01/04/2013 

 األمن تؤخر الجلسة ساعة كامل 

وجوب ان يناقش الموضوع اكد على مجلس النواب رفض بغالبية أعضائه هذا األمر و"

 ".في قبة البرلمان وأال  يقتصر األمر على رؤساء الكتل

 التظاهرات فرصة إلحداث تغيير والحكومة فشلت في االستجابة لها  :الشيوعي العراقي 31/03/2013 

موقفه على الحزب الشيوعي أكد وبخصوص التظاهرات المناهضة لسياسات الحكومة 

 الثابت بتأييدها

ناشطون في الديوانية يؤكدون ارتفاع مستوى التصحر في المحافظة الى مستويات  30/03/2013 

 خطرة 

غياب "أن على ( المدى برس)المواطنة وجدان هوير في حديث لـتؤكد من جانبها، 

 الوعي والثقافة لدى المواطن وعمال البلدية

 مستعدون لوجستيا واداريا لتنظيم انتخابات نينوى واالنبار : مفوضية االنتخابات 30/03/2013 

ات الخاص بتأجيل االنتخاب 1526لسنة ( 229)قراره رقم اكد على مجلس الوزراء "ان 

 "في محافظتي نينوى واألنبار

ً لمتابعة .. مطالبنا واضحة وال حاجة للتفاوض بشأنها: معتصمو الغربية 28/03/2013  وشّكلنا لجانا

 تنفيذها فقط 

مطالبة الحكومة بتسليم قتلة أبناء الفلوجة والموصل الذين قتلوا على يد األجهزة أكد على 

 االمنية في ساحات اإلعتصام

سندعم عملية السالم إلنهاء العنف فـي : نيجيرفان بارزاني خالل اجتماعه مع أردوغان 23/03/2013 

 المنطقة 

ضرورة إيجاد حل عاجل إلنهاء االقتتال والحد من المحنة اإلنسانية التي أكدا على و

 .يعانيها الشعب السوري

 23/03/2013  ً  الحوار سد ذريعة : ومعتصمو األنبار.. وفد من حزب الدعوة يزور األنبار قريبا

ان الخطاب المعتدل الذي نجح المتظاهرون في الحفاظ عليه وخصوصا الجمعة الماضية 

 ...سلمية نوايا المتظاهرين ورغبتهم في تلبية مطالبهم يؤكد على

 " لئال تكون شاذة"عاصمة إلشرافها محافظة بغداد تطالب بإخضاع أمانة ال 25/03/2013 

أن  على  (1521من كانون األول  25الـ)في  أكدوكان محافظ بغداد صالح عبد الرزاق، 

 مليار دوالر إلعادة إعماره 355العراق بحاجة ألكثر من 

 رسالة أوجالن محطّ ترحيبنا ودعمنا : بارزاني 22/03/2013 

أن الطريق الصحيح والصائب لحل القضية الكردية هو في  علىمنذ سنوات  أكدنالقد 

 الطرق السياسية والديمقراطية
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وبترايوس منحها  0446أميركا خططت إلخالء المنطقة الخضراء خالل : بي بي سي 22/03/2013 

 انسحاباً بال مذلّة 

صواريخ صدام كان من  بأنله سريا   أكدتيقول سياسي أميركي بارز أن إدارة بوش 

 الممكن أن تضرب الساحل الشرقي للواليات المتحدة

 برسالة سالم وجهوها لألنبار " غينس"طلبة الكوفة يسعون لدخول  25/03/2013 

مجموعة من طلبة كلية الصيدلة بجامعة الكوفة أرادوا إيصال رسالة إلى زمالئهم في "

 علىمن خاللها  يؤكدونجامعة األنبار تزامنا مع األزمة السياسية التي تشهدها البالد 

 ".كونهم أخوة في الوطن الواحد وال تفرق بينهم الشعارات

 منازلنا بالسعف لحين تسلّمنا قرض البناء غلفنا سقوف : مقترضو صندوق اإلسكان 19/03/2013 

منحها عن ، (1526من آذار  26)وزارة اإلعمار واإلسكان، يوم األربعاء  أكدتو

 ...األولوية في توزيع الوحدات السكنية لألرامل واأليتام والمعاقين

  الحكوميةالتجارة في الديوانية يتظاهرون لمساواة رواتبهم مع بقية الدوائر  موظفو 19/03/2013 

حكومة الديوانية تضم صوتها الى المتظاهرين وستكون أول "أن على النائلي  أكدو

 ...".المعتصمين مع الموظفين في حال عدم االستجابة الى مطالبهم

الداخلية منعتنا من دخول مراكز االحتجاز وقلق على وضع النساء في : بان كي مون 19/03/2013 

 المعتقالت 

نظام العدل العراقي تعتريه نقاط "في تقريره إلى مجلس األمن أن  كي مونأكد بان و

 "ضعف

 أوباما يؤدي اليمين هذا األسبوع إيذاناً ببدء فترة واليته الثانية  19/03/2013 

ان القيم التي قامت على اساسها سيؤكد على وقال مسؤول باالدارة االمريكية إن أوباما 

 البالد في القرن الواحد والعشرينالواليات المتحدة يجب ان ترشد 

 اشتباكات أمام المقّر الرئيسي لجماعة اإلخوان المسلمين بالقاهرة  19/03/2013 

 ..."حقنا في الدفاع عن مقراتنا ضد أي اعتداءنؤكد على "

الحكومات تصرخ وتزور وعندما ينتخبها الشعب تعود إلى المناطق الخضراء : الصدر 13/03/2013 

 والحمراء 

هناك يوما  للظالم سيكون اشد من يوم المظلوم، وهو لتلبية دعوات المظلومين  نؤكد بأنو

 ".القابعين في السجون والنساء الثكالى

 العراقيون ينتظرون اقتراعا صعبا وسط أزمات ال تنقطع من البحر إلى الجبل  13/03/2013 

ثقة باالحزاب التي "ان الناخب لم يعد لديه  يؤكد على، و"ازمة الثقة بالديمقراطية..."

 ،"قادت مجالس المحافظات

 نقابة المهن الهندسية في بابل تحذر من تسييس العمل النقابي لصالح سياسيين  16/03/2013 
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الكوادر الفنية في العراق مصرة على إعادة حقوقها التي ُحرمت منها "ان  علىهاشم  أكدو

  ".لوصول إلى ما يطمح اليه العامل ورفع مستواهبعد أن اكتسبتها من قبل وا

 العمال الكردستاني يُفرج عن الموظفين األتراك  16/03/2013 

 تؤكدلقاء أوجالن لوضع مسودة خارطة الطريق لحل القضية الكردية في تركيا، حيث 

 .جميع الرسائل الجوابية ستكون جاهزة في غضون هذه االيام بأنالمصادر 

 شهور  6المستشفى االسترالي وهمّي وغير حقيقي وتوفي منذ : حكومة الديوانية 14/03/20013 

 علىفيها  أكدعدة وعود قطعها وزير الصحة كان آخرها في زيارته األخيرة التي "

 "…الشروع بالعمل في المشروع خالل أسبوعين

 قراءة سكان ديالى تجمعهم مائدة المعرفة في مبادرة تستهوي أصدقاء ال 12/03/2013 

إنارة العقول وانفتاحها بوجه كل من يسعى  تؤكد علىالفعالية حملت دعوة للجميع "

 "إلشاعة الجهل واألفكار الظالمية

 المواطن ال يحترم القانون ألن المسؤولين ال يحترمونه : أبو ستار 11/03/2013 

 أكد علىرئيس الوزراء لم يقصد من كلمته قضية انتخابية، وإنما "ويعتبر الصيهود أن 

 "تطبيق القانون

ً للخروج منها بعد تهّجمه على  11/03/2013  متظاهرون يمنحون رئيس جامعة القادسية أسبوعا

 ألفاظ ناب "مواطني المحافظة بـ 

ي أسبوعا  واحدا  فقط لتطرد فيه منح رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العال" أكد علىو

 ...".القرشي من مدينتنا

 البرلمان الكُردستاني يثّمن دور المنظمات النسوية  11/03/2013 

هناك عدة عوامل تدفع نحو خدمة الطبقة  بأننائب رئيس البرلمان  أكدمن جانبه 

 ...الشبابية

 المالكي ال يهتم النسحابنا وبإمكانه ادارة مجلس الوزراء بمفرده : العراقية 11/03/2013 

ان حوارات كتلتها مع الصدريين والكرد تركزت  علىالقيادية في القائمة العراقية  اكدتو

 ...على ضرورة إيجاد اآلليات الوطنية

ً عن  10/03/2013  األديب يؤكد مساعي الوزارة بشأن تأسيس جامعة خاصة بالبنات منفصلة إداريا

 جامعة بغداد 

ورفع الوعي بشأن معايير المشاركة بين الجنسين وقضايا المساواة بين الجنسين، فيما 

 .ضرورة تفعيل عمل النساء في مجالس المحافظات أكدت على

 العراق لكن الصراع ممازال قائماً ولم تحسم نتائجه أميركا غادرت : واشنطن بوست 10/03/2013 

ومن أجل القيام . حقهم في تقرير مصيرهم علىاليوم  يؤكدونفأن سكان العالم اإلسالمي 

 باألمور على طريقتهم الخاصة
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مجلس نساء كردستان يطالب بمراقبة قانوني مناهضة العنف واألحوال الشخصية في  59/03/2013 

 اإلقليم 

السلطات "، مشيرة إلى أن "حقوق النساء على تؤكدبالرغم من وجود قوانين وقرارات 

 ".شخصا من قتلة النساء فقط 23اتخذت إجراءات قانونية بحق 

 تعني متمسكون بالعراق " قادمون يا بغداد: "معتصمو الموصل..يوميات متظاهر 06/03/2013 

 لعديد من الشبان االخرينيقضي الليل في الساحة مع ا بانهلي هناك  أكدو

 كفى ضحكاً وتغيّباً عن البرلمان  05/03/2013 

 أكثرية اللجان في البرلمان يغيب حتى مسؤولوها أكدت بأنأن مؤشرات الغيابات العالية 

 لن نفوت أي فرصة لحل المشاكل : بارزاني يعلن رسمياً زيارة بغداد ويؤكد 05/03/2013 

 اكداعلن رئيس حكومة اقليم كردستان، امس الثالثاء، عن التحضير لزيارة بغداد، فيما 

 . عدم تفويت أية فرصة لحل المشاكل مع الحكومة العراقية على

 " انتفاضة ال ترحم"نساء الفلوجة يتظاهرن ويهددن الحكومة بـ 05/03/2013 

لمساندة المعتصمين والوقوف معهم في " مجلس نساء االنبار"وفيما اعلنَّ تشكيل 

امريكا والدول الصفوية لن تستطيع "أن  علىفي بيان لهن  أكدن، "المطالبة بحقوقهم"

 ".سلخهن عن مبادئهن

 ( 19)تقرير ديوان الرقابة المالية  05/03/2013 

كثر من مرة في جدول الكميات المسعر حيث لوحظ تكرار عملية الحذف واالستحداث أل

 عدم الوضوح والدقة في اعداد الجداول يؤكد علىالمعد من قبل الجهة المستفيدة مما 

 ( 17)تقرير ديوان الرقابة المالية  06/03/2013 

ضرورة ) يؤكد علىوالذي  23/6/1522في ( 6261)الشركة العامة للبيطرة المرقم 

 ...(ميع المنتجات الحيوانيةاعتماد الفحص المختبري على ج

 المجلس المركـزي يناقش واقع تنظيمات االتحاد الوطني فـي أربيل  01/03/2013 

ضرورة  علىالدكتور برهم صالح نائب األمين العام لالتحاد الوطني الكردستاني  أكدو

 .جعل االتحاد الوطني صاحب مشروع إصالحي

األمريكية للتنمية ترفع توصياتها لمجالس المحافظات بشأن مشاركة النساء في  01/03/2013 

 السياسة 

 .ضرورة تفعيل عمل النساء في مجالس المحافظات أكدن علىفيما 

التشريعات المتعلقة بإصالح "أهمية  علىالمشاركون في الورشة بحسب البيان  أكدو

 "السياسات ذات العالقة بالنوع االجتماعي

ضرورة سن تعليمات تقضي بوجود مكتب لكل عضو مجلس محافظة يتيح  على أكدواو

 .تواصله مع المواطنين وخاصة النساء والفئات المحرومة من المجتمع
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 ضحية تمت إعادتهم إلى اإلقليم ( 0444)رفات  13/01/2013 

ومة مدير دائرة المقابر الجماعية التابعة لوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حك أكد

 ضحية الى اقليم كردستان 1555وصول رفات أكثر من  عناقليم كردستان، 

 مشاورات كردية تحضيراً للمؤتمر الوطني  13/01/2013 

ضرورة استغاللها من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة حول عقد  أكد علىوهي إشارات 

 المؤتمر الوطني المرتقب برعاية رئيس اإلقليم

 لــن نـــعــود إلى مــنازلنا دون رواتبــنــا : معتــصــمــو الديـوانــية 25/02/2013 

عدم مغادرتهم مكان اعتصامهم قبل صرف  أكدوا علىإال أن المعتصمين رفضوا الفكرة و

 .مستحقاتهم

 سنتصّدى للرشوة والروتين في الكمارك : عماد أحمد 26/02/2013 

الدخل في البالد وتلعب دورا  هاما  في هذا المجال، أن هذه المديرية تعتبر من أحد مصادر 

 ضرورة تعامل منتسبي الكمارك بشكل حضاري مع المواطنين أكد علىو

اطمئنانهم بأن الحكومة ستعمل بما في وسعها لتوفير  علىنائب رئيس حكومة اإلقليم  أكد

 ...بناية جديدة مناسبة للمديرية

 أرمينيا ترغب باالستثمار في اإلقليم  26/02/2013 

أن حكومة إقليم كردستان تعمل على  علىوزير الزراعة والمصادر المائية  أكدمن جانبه 

 توفير فرص واعدة لجميع الشركات المحلية واألجنبية

أن هذا الدور لم يقتصر على واجبات الحكومة وإنما جاء بمشاركة وجهود  على أكدو

 .العملية الجميع في إنجاح هذه

 استئناف الرحالت الجويّة بين الكويت والعراق األسبوع الحالي  22/02/2013 

الخطوط الجوية العراقية بدأت تستعيد  بأن 23/22/1521في  أكدتوكانت وزارة النقل 

 .عافيتها بعد إسقاط الديون الكويتية عنها 

  0443المالية النيابية تستعد لفتح صفقات تسليح وزارتي الدفاع والداخلية منذ  22/02/2013 

التي دفعت الى المفاوضين العراقيين ( كومشنات)وجود ما يسمى بالـ عنالعلواني  أكدو

 ...الذين مث لوا الحكومة من قبل الشركات المصنعة لألسلحة كما حال الصفقة الروسية

 1553فتح ملف التسليح من عام  عنة النزاهة البرلمانية عضو اخر في لجن أكدمن جهته 

 احترام خيارات الشعب السوري  يؤكد علىرئيس اإلقليم  22/02/2013 

أواصر عالقات الصداقة وضرورة تنمية العالقات  علىفخامة رئيس إقليم كردستان  أكدو

ضال الشعب الثنائية نحو األفضل كما تطرق خالل حديثه إلى المراحل التأريخية لن

 الكردي

أن شعب كردستان ملتزم بالدستور العراقي والعالقات التي  علىالرئيس بارزاني  أكدو

 .تربطه مع المجتمع الدولي وروسيا في إطار العراق
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عمق عالقات الصداقة بين شعبي  علىالرئيس الروسي فالديمير بوتين  أكدمن جانبه 

 روسيا وكردستان

 ممثل السيستاني ينتقد تأخر إقرار الموازنة ويدعو لتشريع قانون الضمان االجتماعي  22/02/2013 

توجيهات المرجعية بخصوص حصر حمل السالح بيد الشرطة " علىالكربالئي  اكدو"

 "والجيش وعدم السماح ألي جهة أو دعوة بحمل السالح خارج اطار القانون

 برهم صالح يناقش الوضع العراقي مع كوبلر  15/02/2013 

حماية حقوق اإلنسان  علىالجانبان  أكدتم بحث أوضاع حقوق اإلنسان في العراق، حيث 

 .واحترام إرادة الشعب العراقي وترسيخ األمن واالستقرار

 صحافة كردستان  23/02/2013 

  أنهم علىهناك  أكدتشير إلى أن وفد االتحاد الوطني الكردستاني الذي زار تركيا 

 يدعمون الحل السياسي لمشكلة الكرد في تركيا

 وفد من المجلس األعلى يناقش األزمة الراهنة مع القادة الكرد  29/02/2013 

 ...ضرورة إنجاح العملية السياسية والديمقراطية في العراق علىالجانبان  أكدكما 

 ألف عراقي من طالبي اللجوء  11هولندا تعتزم إعادة  18/02/2013 

ضرورة التنسيق بين لجنة المرحلين والمهجرين  علىالجانبان  أكدفي ختام اللقاء "

 "والمغتربين والحكومة الهولندية إلنهاء قضية إعادة طالبي اللجوء العراقيين

 وطلبة يرفضون ابتزازهم باسم الدين .. جامعة حكومية ترفض غير المسلمين في كلياتها 18/02/2013 

تلك األحزاب استطاعت أن توثق عالقات وطيدة مع "أن  علىهؤالء الطلبة  يؤكدو

 "عمادات جماعاتهم الذين يتم تعيينهم وفق المحاصصة الحزبية وليس الكفاءة العلمية

 بارزاني يبحث مع النواب والوزراء الكرد سبل معالجة التوترات في العملية السياسية  17/02/2013 

مبدأ التوافق باالستناد إلى اتفاقية أربيل واالتفاقيات األخرى بين القوى  أكدوا علىو

 .واألطراف السياسية

اإلسراع في اصدار القوانين الالزمة لتأسيس دولة عراقية  علىالمجتمعون  أكدكما 

 حاديةات

 ناشطون يحذّرون من ضعف إرادة المجتمع في مواجهة المحاصصة  17/02/2013 

في حديث سابق إلى  أكدوكان عضو مجلس محافظة الديوانية، إسماعيل العوادي، قد 

 اإلروائي، وتحويلة شط الديوانية( أبو صبخة)أن مشروع  على، (المدى برس)

 وزير بريطاني يبحث تعزيز العالقات مع اإلقليم  15/02/2013 

ضرورة رفع مستوى العالقات  أكدا علىوتبادل الجانبان اآلراء في هذا المجال، و

 .المشتركة

سياسة بالده في مجال االهتمام بشكل أفضل بإقليم  علىوزير الدولة البريطاني  أكدو
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 .طرفينكردستان ورفع آفاق التعاون والتنسيق بما فيه مصلحة ال

 صحافة كردستان  15/02/2013 

 ...ضرورة توسيع حجم التعامل بينهما علىالجانبان  أكدوفي هذا اللقاء 

 حوارات بين العراقية والكرد والصدري بحثاً عن حل لألزمة الراهنة  15/02/2013 

تأييدهما لمساعي  على اكداالجهود المبذولة لتهدئة األوضاع في العراق كما  على واكدا

 .السالم إلنهاء االزمة الحالية في البالد

 وجهاء وشيوخ عشائر ست محافظات يعلنون التراجع عن زيارة بغداد  16/02/2013 

وحدة البالد وعلى إلغاء الشعارات الطائفية بجميع مظاهرها وال  يؤكد علىالمؤتمر "

 ".سيما بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

 اإلقليـم يستفيد من تجربـة بريطانيـا فـي الزراعـة  11/02/2013 

ضرورة إنجاز هذا  علىوزير الزراعة والموارد المائية في حكومة اإلقليم  أكدمن جانبه 

 المشروع

  أن الوزارة مستمرة في مساعيها في وضع الخطط االستثمارية بما فيه مصلحة أكد علىو

 .عةالفالحين والمزارعين وقطاع الزرا

 ال إمكانية مالية تساعدنا على استحداث مسارح في المدارس : التربية 11/02/2013 

ال  بأنه، "المدى"المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين في تصريح لـ  اكدمن جانبه 

 ..."تراجع للمسرح المدرسي" يوجد هنالك اي 

 كوسرت رسول يستقبل ساسة عراقيين لبحث األزمة الراهنة  11/02/2013 

ضرورة معالجة المشاكل على أساس العودة الى الدستور واحترام إرادة  أكدا علىو

 .الشعب العراقي من دون تمييز وترسيخ أُسس التوافق والشراكة في ادارة البالد

 م إلى بغداد الجمعة المقبلة متظاهرو األنبار ينتظرون الرد على طلبهم بالقدو 10/02/2013 

أن ضبط النفس والمرونة التي اتسمت بها األجهزة  علىفيه  أكداالجتماع اصدر بيانا  "

 ".األمنية لم تفهم على أنها استجابة طبيعية لما هو مشروع وقانوني ودستوري

 إحياء ذكرى تأسيس اتحاد األدباء الكرد فـي السليمانية  10/02/2013 

وقد بدا االحتفال بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء إقليم كردستان، ومن ثم 

ضرورة أن يأخذ المثقفون الكرد على عاتقهم  تؤكد علىألقيت العديد من الكلمات التي 

 .االهتمام بثقافة الطفل منذ نشأته األولى

 ودعوات لتطويرها .. يةإزاء السعود" اإليجابية"ترحيب بتصريحات المالكي  10/02/2013 

 ".الحيادية تجاه األحداث في البحرين يؤكد على"

 ومطالبات باتخاذ التدابير القانونية ضده .. القبض على مختطف الفتاة اآليزيدية 53/02/2013 

  سالمة الطفلة سيمون وفق االعراف و الديانة اآليزيدية علىفيها المشاركين  أكدو



 

601 

 

 ضمان وسالمة حياة الطفلة سيمونالتأكيد على " مشيرين بـ 

سلطات االقليم قد ألقت  بأنله  يؤكدوقال شامو إنه تلقى إتصاال  هاتفيا  من أحد المسؤولين، 

 .القبض على خاطف الفتاة المدعو حسن نصر هللا وهما اآلن تحت السيطرة

ضرورة ان يلعب رجال الدين والمتنورون دورهم في  يؤكدون علىوهو ما جعلهم "

 ترسيخ قيم التعددية الدينية وقبول اآلخر

 الف وحدة سكنية  71سنوياً نحن بحاجة إلـى : وزير التخطيط فـي حكومة اإلقيلم 53/02/2013 

وتطرق الوزير الى قطاعات مهمة عدة منها اإلسكان والتربية واإلعمار واأللغام وأوضح 

 ألف وحدة سكنية 32إقليم كردستان يحتاج سنويا الى  أكد بأنع اإلسكان ان قطا

 االتحاد الوطني يؤكد التزامه بالسياسة العامة لإلقليم في التفاوض مع بغداد  53/02/2013 

وحدة الموقف في مواجهة األزمات في  يؤكد علىمشيرا  الى أن االتحاد الوطني دائما  ما 

 العراق

زعيم "مستشار حكومي يحّمل القضاء مسؤولية تأخر إصدار أمر إلقاء القبض على  08/02/2013 

 " حزب هللا

وزارة الداخلية وبشكل صريح عن قضية إلقاء القبض "ضرورة ان تعلن  علىجهاد  أكدو

 ".بحق البطاط ولماذا التأخير في عدم اإلمساك به

 ".ية ونبذ الطائفيةالوحدة الوطن يؤكد علىاألمين العام للحزب واثق البطاط "

 مستمرون فـي مــد أنبوب النفط عبر تركيا : وزير النفط والثروات الطبيعية في اإلقليم 08/02/2013 

االلتزام بالعمل  يؤكدون علىلو اطلعنا على تصريحات مسؤوليها منذ سنتين لعلمنا انهم "

 ".في االقليم وما زال الموقف كما هو ولم يتغير

 فرنسا تؤكد دعمها اإلقليم  05/02/2013 

 .المضي قدما  في تعزيز العالقات الثنائية بين إقليم كردستان وفرنسا أكدا علىكما 

 التابعة لمشعان الجبوري " الشعب"هيئة االتصاالت تنفي منح إجازة بث لفضائية  05/02/2013 

الهيئة غير خاضعة ألي  نؤكد بانهيئة االتصاالت سترضخ لمنح اجازة لقناة الشعب، "

 ...".ضغوط من اي طرف سياسي او غير سياسي

 البصرة تستعّد لبناء دار لألوبرا وأماكن للنشاط الفني  04/02/2013 

ضرورة  علىالوكيل األقدم لوزارة الثقافة طاهر ناصر الحمود، في كلمته،  أكدمن جانبه 

 "دعم المنجز الفني"

 على، (المدى برس)، شفيق المهدي، في حديثه إلى مدير السينما والمسرح أكدبدوره 

قيام الحكومات المحلية في المحافظات كافة بتخصيص نسبة واحد بالمئة من "ضرورة 

 "ميزانيتها لدعم الحركة الفنية

 إقليم كردستان مستعد لمساعدة ضحايا الفيضانات فـي صالح الدين  06/02/2013 
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إبراهيم المدير العام لدائرة الصحة في محافظة صالح وفي المقابل أعرب الدكتور رائد 

الدين عن شكره وتقديره لموقف رئاسة حكومة إقليم كردستان ووزير الصحة في إقليم 

 .التعاون والتنسيق بين الجانبين أكد علىكردستان لتضامنهم و

 ( 31)تقرير ديوان الرقابة المالية  30/01/2013 

عن البيانات  3/3/1525في ( 3525)تقريرنا المرقم ذلك في  أكدنا علىعلما  سبق و

 مما يتطلب تكثيف الجهود من قبل المجمع 1553/المالية لسنة

 لم نتوصل إلى اتفاق بشأن مواقع المراكز األمنية المشتركة : ياور 13/02/2013 

الغاء قرارات نقل  علىخالل االجتماع أيضا  أكدوأضاف ياور أن وفد وزارة البيشمركة 

 ...ضباط الكردال

في حسم إدارة المناطق المتنازع " المماطلة"التحالف الكردستاني يتهم الحكومة بـ 29/01/2013 

 عليها 

إلغاء قرارات نقل الضباط الكرد  علىخالل االجتماع أيضا  أكدوفد وزارة البيشمركة "

من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية في الحكومة االتحادية ألسباب غير مبررة وإعادتهم 

 "…إلى أماكن أعمالهم السابقة

 كويكا الكورية بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في اإلقليم  19/02/2013 

 زراعة أشجار الزيتونأهمية مشروع الحزام األخضر من خالل على الجانبان  أكدو

 صحافة كردستان  19/02/2013 

ونقلت الصحيفة عن كوران ادهم قائممقام القضاء قوله ان رئيسة المنظمة شيرل برنارد 

 ان حلبجة مدينة منكوبةاكدت على 

ضباط الجيش فتحوا النار على المتظاهرين بسبب هتافهم :تقصي الحقائق النيابية لجنة 27/01/2013 

 الشعب يريد إسقاط النظام "

ستكون مشرفة فقط على التحقيق واالستماع لجميع  بأنهااللجنة بعد االجتماع  أكدتو

 األطراف من قوات األمن ومجلس محافظة األنبار والمتظاهرين

 الطفل سجاد تحت حراسة أمنية بسبب تهديدات والده بقتله بعد تعذيبه  26/01/2013 

وكان مسؤول قسم حماية االسرة في مديرية شرطة الديوانية العقيد الحقوقي عبد الكريم 

أن القسم سجل خالل العام الحالي،  على( المدى برس)في تصرح سابق إلى  أكدجبار قد 

 1521دعوى قضائية في مجال العنف األسري في العام ( 555)أكثر من 

 رئيس اإلقليم في دافوس يؤكد أنهم ضد أي نظام دكتاتوري  26/01/2013 

أن شعب كردستان قد انتفض في ربيع  علىفيها  أكدوألقى بارزاني كلمة خالل الندوة، 

 2332العام 

 على الشرطة خلق أجواء التعايش السلمي في المجتمع : نيجيرفان بارزاني  13/01/2013 
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ضرورة السعي إلى خلق أجواء من التسامح والتعايش السلمي وخدمة جميع  أكد علىكما 

 .المواطنين بشكل عادل وبدون تمييز

 رئيس اإلقليم في دافوس يؤكد أنهم ضد أي نظام دكتاتوري  13/01/2013 

حاجة إقليم كردستان للتعاون والتنسيق في مجال القطاع  علىنيجيرفان بارزاني  أكدكما 

 الزراعي مع بلغاريا

وتمكن من تأسيس  2332أن شعب كردستان قد انتفض في ربيع العام  علىفيها  أكد

 مجتمع منفتح يؤمن بالتسامح والتعايش السلمي

 أساليب التحقيق في العراق بدائية تستخدم التعذيب ويجب إصالحها : التيار الصدري 22/01/2013 

 عنالسعدون وهو عضو اللجنة القانونية النيابية  اكدبخصوص المساءلة والعدالة فقد 

 وجود مسودة قانون تدرس في اللجنة القانونية

المحلية تطلب عدم تدّخل  أسواق الموصل تستجيب إلضراب ساحة األحرار والحكومة 21/01/2013 

 زهير الجلبي 

أن الخروج للتظاهرات فرض عين على كل عراقي قادر على ذلك  أكد علىالسعدي "

 ".لرفع الظلم والحيف عن جميع العراقيين

وكان السعدي وهو أحد علماء الدين السنة البارزين زار، نهاية الشهر الماضي، ساحة 

 الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية علىفيها  أكدين كلمة في االنبار ووجه للمتظاهر  االعتصام

 مؤسسة الطيران المدني فـي اإلقليم  29/01/2013 

كما أعرب عماد أحمد عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المطار إلخالصهم في العمل 

 ...ضرورة إعداد الكوادر النوعية أكد علىو

ضرورة تطوير مطار السليمانية كإحدى مؤسسات حكومة إقليم كردستان  أكد علىو

 والتعامل مع منتسبي المطار بأسلوب حضاري

 .ضرورة الرقابة على تلك البضائع الممنوعة من الجانب القانوني أكد علىكما 

 بارزاني وكريم يدعوان لاللتزام بالدستور واالتفاقات ويشيدان بدور مرجعية النجف  18/01/2013 

أن الوجهة  علىخالل اللقاء  أكدا"أن رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس مؤسسة المدى 

 السليمة لمعالجة النتائج التي ترتبت على األزمات التي احاقت بالعراق

استثناءات االجتثاث في الموصل واألنبار أكثر منها في الوسط : المساءلة والعدالة 16/01/2013 

 والجنوب 

عودة  تؤكد علىالمادة الخامسة من قانون هيئة المساءلة والعدالة "واضاف شنشل ان 

البعثيين، ممن لم يتركب جريمة بحق الشعب العراقي، الى وظائفهم كمواطنين وليسوا 

 ".بعثيين

 قضاء الحلة يطالب بمقاضاة المحافظة ومساءلتها بشأن تقديم الخدمات  16/01/2013 

ضمان حصة القضاء من المبالغ المخصصة وفق المعايير الدستورية لكافة " أكد علىو
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القطاعات ويعتبر باطال أي إجراء أو قرار يتعارض مع الصالحيات واالختصاصات 

 "الممنوحة بموجب القانون المذكور

والمحافظة ردت بفصلهم .. عمال الجهد الهندسي طالبوا بالرواتب التقاعدية: ميسان 16/01/2013 

 عن العمل 

مشروعية طلبات العمال في التثبيت وحصولهم على الحقوق  تؤكد علىالمحافظة "إن 

 …ساعة يوميا دون توقف 21الكاملة لكونهم يعملون أكثر من 

أشهرعلى التأسيس والخالف على  14مفوضية حقوق اإلنسان بال رئيس وال مقر منذ  16/01/2013 

 الرئاسة يمنع عقد اجتماعاتها 

مراعاة المكونات العراقية في تشكيلتها، وتم اختيار اعضائها  يؤكد علىقانون المفوضية "

من خالل لجنة حكماء تضم اعضاء في مجلس الوزراء ومجلس القضاء االعلى ونواب 

 ... "نظمات مجتمع مدنيوم

 واإلبقاء على المخبر السري " تعريف اإلرهابي"قانون العفو العام يتعثر برلمانياً أمام  15/01/2013 

بعض تلك المطالب هي من وظيفة مجلس النواب حصرا ،  بأنحكومة المالكي تؤكد و

 .وعليه وحده التوصل إلى توافقات سياسية إلقرارها

 مسؤولو الديوانية السابقون يتظاهرون لصرف رواتبهم التقاعدية  15/01/2013 

ألعضاء المجالس البلدية القواطع واألحياء قاعدة شعبية واسعة، ستعمل "أن أكد على و

 ".على عرقلة انتخابات مجالس المحافظات ومقاطعتها

 صحافة كردستان  16/01/2013 

ع اجتماع قمة ألحزاب المعارضة وأضافت الصحيفة أن اجتماع حزبي السلطة تزامن م

أن حزمة النقاط الست المقدمة إلى حزبي السلطة هي األساس للقيام بأية  علىفيه  أكدت

 .إصالحات في اإلقليم

 لجنـــة لتحديد المقّصريـــن في أمانة بغـــداد  09/01/2013 

تخصيص  عن،1521كانون األول  65محافظ بغداد صالح عبد الرزاق، في  أكدفي حين 

 مليار دينار لتعويض المتضررين من األمطار التي شهدتها العاصمة 255

 ونعتذر مقدماً . . البالد ستشهد فيضانات جديدة في األمطار المقبلة : البلديات واألشغال 08/01/2013 

تخصيص  عن،1521كانون األول  65محافظ بغداد صالح عبد الرزاق، في  أكدفي حين 

 مليار دينار لتعويض المتضررين من األمطار التي شهدتها العاصمة بغداد 255

 تفاؤل بقرب إنجاز قانون األحوال الشخصية اإليزيدية  08/01/2013 

قانون األحوال الشخصية في طريقه الى االنجاز والمصادقة عليه  نؤكد بأنهنا نود أن 

 .قريبا  واني متفائل جدا بتفعيل هذا القانون والوصول الى االنجاز النهائي

وبان كي مون يعبّر عن خيبة أمله من . . اإلبراهيمي يناقش ملّف سوريا مع صالحي  08/01/2013 
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 األسد 

ه التي يتبناها منذ فترة طويلة بأنه ال يوجد حل وجهة نظر يؤكد على"وتابع أن بان 

 ."عسكري للصراع في سوريا

من المعتصمين والنجيفي يعيد افتتاح ساحة  0عمليات نينوى تطلق النار بكثافة وتصيب  07/01/2013 

 األحرار للمرة الثالثة 

حق  علىأكدت األمر الذي زاد من حدة الخالفات بينه وبين قيادة عمليات نينوى، التي 

 .التظاهر ومشروعيته بشرط حصولها على التراخيص الالزمة

 ( 11)تقرير ديوان الرقابة المالية  07/01/2013 

ان تكون مهمة مراقبة مياه الشرب مسؤولية وزارة الصحة وحسب قانون  أكد على

 2392/لسنة( 93)الصحة العامة رقم 

 في مهّب األزمة السياسية  0413مخاوف من ضياع موازنة  03/01/2013 

الحكومة والبرلمان بأن التظاهرات الحالية هي نؤكد على وما يجري هو مجرد أزمة و

مؤشر على فشل األداء الحكومي ويجب أن تأخذ بنظر االعتبار واإلنصات لها من أجل 

 تقويم العمل القادم

 النجيفي يتهم الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقاللية القضاء وسلب حـق التعبير  03/01/2013 

ضرورة االستجابة لمطالب على مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك،  أكدفيما 

 "المشروعة"المتظاهرين 

 

 

عربي ودولي -المدى  

Verbo اكد 

N.  Fecha  

 ببعض مدن تونس " أنصار الشريعة"اشتباكات بين األمن و 10/05/2013 

رئيس المجلس الوطني  أكدوبدوره، . على ما أوردت وكالة األنباء الرسمية، وات

 ضرورة تجسيم هيبة الدولة وفرض القانون علىالتأسيسي، مصطفى بن جعفر، 

 السوري يثير انتقادات غاضبة حول العالم " آكل القلوب واألكباد"فيديو  25/05/2013 

وزراء خارجية خمس دول عربية وتركيا خالل اجتماعهم في  أكدمن جانب اخر 

 أن اتفاق جنيف يشكل أساسا مناسبا لحل سياسي علىأبوظبي، 

 التعديل الوزاري في مصر بحلول نهاية األسبوع  53/05/2013 

ضرورة وجود تأييد سياسي على نطاق واسع للقرض  علىصندوق النقد الدولي  أكدو

 الذي ينظر له على أن له أهمية كبيرة لتخفيف حدة األزمة االقتصادية لمصر
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 منفّذ تفجيرات بوسطن كان يحتفل فيما الشرطة تلهث وراءه  11/02/2013 

وهر في حفل أقيم ليل شاهدت ج بأنها" بوست غلوب"طالبة بالجامعة لصحيفة  وأكدت

 ."كان يبدو مستمتعا  : "األربعاء بحضور بعض أصدقائه من العبي كرة القدم، وأضافت

حاربوا جنبا  "أن المقاتلين الشيشان  علىمرارا   أكدأن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

 "إلى جنب مع إرهابيين عالميين ومع مؤيدين لرئيس تنظيم القاعدة السابق أسامة بن الدن

 بان كي مون يدعو سوريا للتعاون مع مفتّشي األسلحة الكيميائية  10/04/2013 

وردا على سؤال حول قيام الواليات المتحدة بتسريع المساعدات إلى المتمردين السوريين 

األمر يعود للبيت األبيض ألي " بانكيري الثالثاء  أكدبما في ذلك المساعدات العسكرية، 

 إعالن بهذا الشأن

 سنتصّدى لنووّي إيران وال نيّة إلطالق بوالرد : أوباما 16/03/2013 

العالقات بين الواليات المتحدة والدولة العبرية، " تميز" على أكديس األمريكي إال أن الرئ

 .التي من المقرر أن تشملها جولته المقبلة في المنطقة

 صحافة عالمية  12/03/2013 

 .إلزام الصندوق الدولي الكامل لدعم مصر في هذا الوقت الحرج أكدت علىو

 روسيا تحذّر طرفي النزاع في سوريا من أّن الحّل العسكرّي مدّمر لهما  20/02/013 

أن روسيا تؤيد قرار الجامعة العربية بشأن عقد مؤتمر يتبنى إعالن  علىالفروف  أكدو

إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط، مشيرا إلى أن روسيا 

 .ستعمل على تنفيذ هذا القرار

 ألف قتيل  74عدد ضحايا الصراع في سوريا يقترب من : األمم المتحدة  13/02/2013 

 .موافقتها على إجراء حوار، دون شروط مسبقة علىالحكومة  اكدتو

 نهاية األسد ستأتي عاجالً أم آجالً : أوباما 10/02/2013 

ضرورة ترك األسد لمنصبه وتحديد الشعب  على 1522آب/ خالل أغسطس  أكدتوأنني 

 السوري مستقبله

 تغادر منصبها وعينها على البيت األبيض " النجمة"كلينتون الدبلوماسية  01/02/2013 

ألف موظف  35لترك إدارة تضم " حزينة" بأنهاكلينتون أمس األول الخميس  أكدتو

 .موظفا   135وتشرف على الشبكة الدبلوماسية األولى في العالم مع 

 خــطـــاب األســـد منــفصـل عـن الـواقـع : واشـــنـــطــن 07/01/2013 

 "تنحي الرئيس السوري للسماح بانتقال سياسي"ضرورة  علىاالتحاد األوروبي  أكد
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رياضة -المدى  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 زاكيروني يعـود لتطبيق خطته مع اليابان أمام استراليا  30/05/2013 

 ودية بلغاريا ستكون االختبار الحقيقي لخطة زاكيروني بأنالصحيفة  تؤكدقبل أن 

 رباعونا يتألقون في اليوم االول لبطولة الدوحة  30/05/2013 

مدرب النساء عباس احمد للموفد الصحفي قبل  أكدوهو االمر الذي كان متوقعا حيث 

الرباعة الذهبية نجاح هاشم قادرة على تحقيق الميداليات في  بانبداية سباق النساء 

 بطولتي العرب وآسيا

ان مشاركة ثالثة العبين فقط من المنتخب الوطني في اليوم  على يؤكدوهو األمر الذي 

 .هذا الحصاد الكبير  لبطولة اثمر عناالول ل

ان العراق قادر ان يضيف عددا   على تؤكدان حصيلة اليوم االول لبطولتي العرب وآسيا 

 .كبيرا  آخر من الميداليات في االيام المقبلة للبطولة

 الزوراء منافس قوي إلحراز اللقب : دمحم سعد 30/05/2013 

ضرورة مواصلة المشوار بنجاح على العب فريق الزوراء بكرة القدم دمحم سعد أكد 

 .والمنافسة على خطف لقب الدوري للموسم الحالي

 خسارة النهائي خيبة أمــل كبيرة لي كمدرب : الفيلسوف كلوب  30/05/2013 

بطولة  اكدتبعد تأهل ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الى نهائي دوري االبطال 

 ...قوتها وزعامتها للقارة االوروبيةعلى البوندسليغا 

تلك اللحظات السعيدة الى ما قدمناه في هذا الموسم وهو لم يكن شيئا قليال ويدعو للثقة 

 مسرح"وبقوة على  ان بوروسيا دورتموند مازال واقفا   يؤكد علىوالتفاؤل الذي 

البايرن ودورتموند لعبا مباراة نهائية تأريخية في ملعب : األسطورة زين الدين زيدان 13/05/2013 

 ويمبلي 

في تصريح له مع صحيفة بيلد االلمانية ,أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدانأكد 

 انه لم يفاجأ بتأهل ناديين المانيين للمنافسة على لقب الشامبيونز ليغ لهذا الموسمعلى 

 هاينيكس مستعد لخالفة مورينيو  28/05/2013 

بان االسباني " ناسيونال"مدير أعمال هاينكيس، انريكه رييس، في تصريح لراديو  أكدو

 موكله منفتح على اي عرض يتقدم به رئيس لاير فلورنتينو بيريز

 اثنان من مالكمينا يقتربان من ميداليات كازاخستان  26/05/2013 

رئيس الوفد  اكدالوفد عن ارتياحه للنتائج المتحققة في البطولة و  من اعضاء  عبر عدد

 قوة منافسات البطولة وشدة نزاالتهاعلى عبد الرضا علي 
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  00لجنة التفتيش الخليجية تترقب تقارير شهرية عن خليجي  25/05/2013 

ة مدينة البصرة القطري سعود المهندي ان اللجنعلى رئيس لجنة التفتيش أكد من جانبه 

ستقوم بزيارات ميدانية قبل شهر رمضان المقبل للبصرة للوقوف على ما تم انجازه من 

 عمل على ارض الواقع

 العبو بايرن ودورتموند في ميزان نهائي الشامبيونزليغ الساخن  25/05/2013 

مستواه العالمي في اغلب تلك المباريات ووقف بشجاعة متناهية امام على رومان  اكدو

 مهاجمي االندية االوروبية الذين يقف في مقدمتهم البرتغالي رونالدو كريستيانواخطر 

 لقـب الشامبيونز ليغ لـن يفلـت من قبضة دورتموند : ليفاندوفسكي 23/05/2013 

ان بروسيا دورتموند اكدت على قد   الموسمين األخيرين في الدوري االلماني  إن نتائج

 لبايرن ميونيخ  مزعجا  ومازال خصما  كان

ان بروسيا دورتموند تؤكد على ونتائج مباريات الناديين في الموسمين األخيرين   بالتأكيد

 يخسر امام بايرن ميونيخ في ست مباريات  لم

 بيريز يُعلن انتهاء العالقة بين لاير مدريد ومورينيو  22/05/2013 

كل م عن إجراء االنتخابات القرار هو األفضل بالنسبة للنادي والمدرب، وتأّكد بأّن 

 .الرئاسية للنادي في األسابيع القادمة التي من شأنها اإلسهام في استقرار الفريق

رحلة محلية غير مستقرة وتجربة احترافية .. هشام علي موسى :نجوم في الذاكرة 22/05/2013 

 متميزة 

الالعب سيكون له شأن أن هذا يؤكدون على جعل النقاد يشيدون بمستواه الفني والبدني و

 .كبير في المستقبل القريب وهذا ما حصل بالفعل الحقا  

 يستحق لقـب البطل " مهندس االنتصارات واألرقام القياسية" هاينكيس  22/05/2013 

انه افضل على يوب هاينكيس سيؤكد وفي حال فوز بايرن ميونيخ بهذا اللقب الكبير 

 ثنتي عشر االخيرةمدرب قاد البافاريين في السنوات اال

ليؤكد على قبل ستة اشهر من نهاية هذا الموسم   بعد ان اعلن قراره بترك بايرن ميونيخ

 1526موسم   بطل  انه حقا  

 استمرار التزوير وشراء الذمم والتناحر يُهـدد مستقبل الرياضة (:المدى)عبد المهدي لـ 20/05/2013 

على عبد المهدي أكد وعن الحلول التي يراها صائبة للخروج من أزمة االنتخابات 

خبراء معروفين بنزاهتهم وعدالتهم  5-2ضرورة انتخاب لجنة محايدة ومؤقتة تتألف من 

 وال يرشحون الى االنتخابات

 يستحق لقـب البطل " مهندس االنتصارات واألرقام القياسية" هاينكيس  21/05/2013 

في اكد الذي ,يحققه بايرن ميونيخ في زمن المدرب هاينكيس  رقم قياسي آخر وهو

 التاريخ  الذي نجح بايرن ميونيخ فيه سيدخل 1526موسم   بأنتصريحات له 
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 اختيار بيــل وفيرغسون لجائزة األفضل في إنكلترا  19/05/2013 

والمطلوب بشد ة من أكبر األندية ( عاما   16)الجناح الواعد أّكد وبتتويجه األخير 

رقم صعب هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الالعب األفضل هذا الموسم بأنّه األوروبية، 

 ".بريميرليغ"أيضا  من قبل رابطة الالعبين المحترفين في الـ

 مخلوفي يستعد النتزاع الذهب في بطولة العالم  16/05/2013 

من  23في ( ضمن سباقات الدوري الماسي)مشاركته في تجمع موناكو على أكد لكنه 

 .الشهر ذاته الختبار مدى استعداداته لبطولة العالم

 بدء السباق االنتخابي في إيران بعد مفاجأة ترشح اثنين من المستقلّين  14/05/2013 

تصريحاته وهو موقف القومية اإليرانية في أكد على أقحم مشائي نفسه في جدل ديني و

 .أغضب التقليديين

وشحة المال وراء تراجع .. العمل جاٍر في مدينة بابل الرياضية :رقيب دمحم رشيد للمدى 16/05/2013 

 ! سلتنا 

هذه المدينة ستكون فريدة من نوعها في المنطقة ، وسبق ان زار وزير الشباب أؤكد بأن و

 الصعوبات كافة التي تواجه العاملينموقع العمل ألكثر من مرة وأمر بتذليل 

 يشتعل بين البافاريين والبروسيين " الشامبيونزليغ"نهائي  16/05/2013 

ان هذا النهائي تؤكد على كما يبدو من الوقائع على االرض والتصريحات اإلعالمية التي 

 "قمة كروية المانية مسمومة " سيكون عبارة عن 

 العباً في بايرن ميونيخ  17غوارديوال يقرر بقاء  12/05/2013 

قدراته في عدد من المباريات التي شارك فيها في هذا اكد على وهو حارس احتياط 

 الموسم

ان انجازات مع يؤكد على المدرب هاينكيس الذي يرفض مقارنته بالمدرب غوارديوال و

 بايرن ميونيخ في الموسمين

 مستوى نفط الجنوب لم يتراجع ونطمح بمركز متقدم : علي جواد 12/05/2013 

أن المرحلة أؤكد على أنا تعرضت في بداية هذا الموسم إلى إصابات كثيرة إذ استطيع أن 

 األولى كانت في غاية النحس علي  

 مدرب المصافي يؤكد الجاهزية لمواجهة المتصدر  09/05/2013 

ضرورة ظهور فريقه بمستوى جيد خالل على مدرب فريق المصافي حمزة داود أكد 

لقائه فريق الشرطة المتصدر عصر هذا اليوم على ملعب االخير ضمن منافسات الجولة 

 .الخامسة من المرحلة الثانية لدوري النخبة

 مباراة مصيرية لدبا الفجيرة أمام األهلي في الدوري االماراتي  09/05/2013 

االحد الماضي في طريقه للتأهل الى نهائي مسابقة  2-1على العين بفوزه ذلك اكد وقد 
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 الكأس

 منتخب سباحة المعاقين يغادر األربعاء إلى كرواتيا  06/05/2013 

 ان السباحين العراقيين قادرون على تحقيق نتائج جيدة في البطولةأكد على و

 ! الصقور تقطع أوتار القيثارة:نقطة ساخنة 06/05/2013 

على نادي الشرطة المتصدر لقائمة " العريض"ادي القوة الجوية من خالل فوزه نأكد 

 …انه كان ومازال وسيبقى ناديا  كبيرا  في الكرة العراقيةعلى الترتيب العام ، 

  وانضباطهم التكتيكي بشقيه  التزامهم  علىالعبو الجوية اكد وبهذا الفوز الكبير 

 االخيرة من المباراةالهجومي والدفاعي حتى الدقيقة 

امكانية على الصقور اكد قوادم المباريات ستكون اصعب على الشرطة السيما بعد ان 

 تحقيق الفوز عليه بهذه النتيجة العريضة

 إدارة وفـد السباحة البارالمبية توّجه بتجاوز األخطاء الفنية  05/05/2013 

طاء نفسها التي سبق وأوضح ان مشكلة بعض السباحين في المنتخب يكررون االخ

 متابعتهم بشكل مستمراكدنا على للمدرب ان عالجها معهم ولهذا 

غموض موقف االتحاد : عبد المهدي ..عّد فوز ابن ابراهيم سيعقّد وضع الكرة العراقية 04/05/2013 

 ! يُثير استفهامات مريبة

" حد كبير ان مجريات الحدث االنتخابي اآلسيوي اظهرت الى على عبد المهدي  اكدو

هول التمزق الذي اصاب الموقف العربي المفترض عموما  لدول عرب آسيا في القطاع 

 الغربي من القارة االكبر

 ! هل تجد الكرة العراقية حياة لمن تنادي؟ 04/05/2013 

وهدفا  " عباءته"وكانت كلمته تلك عبارة عن مناورة انتخابية للمرشح الذي دخل تحت 

تدخل سافر للمجلس على  اكدتراق في هذه االنتخابات التي للحصول على صوت الع

 .األولمبي اآلسيوي

موافقة واستعدادات عدد كبير من على اكثر من مسؤول اتحادي  أكدوفي الوقت ذاته 

 المنتخبات العربية واآلسيوية إلجراء عدد من المباريات الودية مع المنتخبين الوطنيين

 وارديوال فـي البايرن روبين أول ضحايا غ 28/04/2013 

رحيل ماريو غوميز مهاجم الفريق البافاري بناء  على الصحيفة اإلنكليزية أكدت إلى ذلك، 

 …على رغبة غوارديوال الذي يبحث عن مهاجم جديد

 لاير مدريد جاهز لهزيمة بروسيا دورتموند : مسعود أوزيل 24/04/2013 

اخرى بيد مدرب الملكي البرتغالي  انه ورقة رابحةعلى هذا الالعب من خالله اكد 

 جوزيه مورينيو

نجم المباراة االول التي عــدَّها اوزيل من   الالعب اوزيل  وعــدَّ العديد ممن تابع المباراة

لمواجهة بروسيا   قد قطع شوطا جيدا  ان لاير مدريداكدت على   جانبه بأن هذه المباراة
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 دورتموند

ان النادي قد وصل الى اكد على أن المستوى المتقدم الذي يقدمه لاير مدريد في هذه الفترة 

 الذروة في نضجه ونضج العبيه

انك في طريقك تؤكد على في الفترة االخيرة طفت على السطح الكثير من االشاعات التي 

  (البريمير ليغ)  لالنتقال الى

وجزء من تربيتي , مجرد كالم عاٍر عن الصحةبالتأكيد كال، وبالتأكيد هذه االشاعات 

 انني ال افكر ابدا  بالهروبيؤكد على 

 "! مجنونة"وهونيس يتوقعها .. إنييستا يعّدها جولة سهلة 23/04/2013 

ان بايرن على نجم برشلونة والمنتخب االسباني الالعب إنييستا فيه اكد التصريح الذي 

 "الشامبيونز ليغ"بلقبميونيخ ليس مرشحا  قويا  للفوز 

د (: المدى)القطان لـ..الفضيحة" زلزال"يوصي بإجالء الحقيقة قبل  23/04/2013  سرطان التزوير يهّد 

 ! الشباب في المونديال

أرشيف بان لك  أؤكدوانا  31واعتقد ان الالعبين الذين تم ارسالهم للفحص هم من مواليد 

 عند اطراف ثانية االندية والمنتخبات للفئات العمرية موجود

  0413رونالدو يهـدد ميسي بكسر احتكاره الكرة الذهبية  17/04/2013 

مباراة اإلياب أمام  أكدت عليهويحظى وجود ميسي مع برشلونة بأهمية بالغة وهو ما 

 .باريس سان جيرمان الفرنسي يوم األربعاء الماضي في دور الثمانية لدوري األبطال

 زوبيزاريتا يعترف بضرورة الحـذر في مباراة بايـرن  14/04/2013 

 بأنّ إيميليو بوتراغينيو مدير العالقات المؤسسية بنادي لاير مدريد اإلسباني  أكدمن جانبه 

 مواجهة فريقه مع بوروسيا دورتموند األلماني

 الموسم الكروي الحالي يُعـد األقوى منذ عام التغيير : عماد عودة 14/04/2013 

أن الحصول على اللقب يحتاج حسب رأيي الخاص إلى ثالثة أو  تؤكد علىلكن الواقعية 

 أربعة مواسم حتى ينضج الفريق

 إنجازات غير مسبوقة في تأريخ الكرة العراقية  53/04/2013 

برغم الخراب الذي تعرض له العراق في كل مفاصله خالل العشر سنوات الماضية لكن 

 ...حدوث الكثير من األحداث الكروية المهمة جدا   على تؤكدموسة التأريخ والوقائع المل

أن الكرة  على تؤكدإن هذه االنجازات الرياضية التي تحققت في السنين العشر األخيرة 

 .العراقية قادرة على صنع االنجازات في أحلك الظروف

 بايرن يحل ضيفاً ثقيالً على اينتراخت فرانكفورت  06/04/2013 

انه  علىبايرن ميونيخ فيهما  اكدوما زال يقدمه على الصعيدين المحلي واألوروبي اللذين 

 الشامبيونزليغ"المرشح األقوى للفوز بلقب 
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 نحتاج إلى دوري للمدارس التخصصية والتنافس الخارجي : رائد خليل 23/03/2013 

خصوصا  من رئيسها الكابتن حقيقة  يوجد اهتمام كبير جدا  من قبل الهيئة اإلدارية للنادي و

توفير التجهيزات الرياضية واألشياء األخرى  على أكدفالح حسن، حيث في اجتماعاته 

 .لفرق الفئات العمرية

 نقطة تحّول كبيرة في حياتي " البوندسليغا"عودتي إلى : نوري شاهين 23/03/2013 

ر  بقائك في صفوف بروسيا دورتموند  يؤكد علىهل اصبح لديك ولدى الجمهور تصو 

 وعدم التفكير مرة اخرى باالنتقال من هذا النادي؟

 العبو الملكي يقاتلون للفوز في جميع المباريات : سامي خضيرة 20/03/2013 

ان خسارة لاير مدريد للقب الدوري االسباني ربما تكون  على أكدكاسياس   الحارس

هل تعتقد ان لدى " الشامبيونزليغ"للفوز بلقبضارة نافعة الن النادي سيركز جهده 

 صائبة ؟  كاسياس في هذا التصريح وجهة نظر

 والمهمة اآلسيوية .. أثقالنا:رأيك وأنت حــر 22/03/2013 

إننا قادرون على اللحاق بركب  يؤكد علىإن هذا االنجاز التاريخي لألثقال العراقية إنما 

 الدول المتقدمة

 ! بــيتروفيـــش مــــدرب االحـــــالم أم مــــدرب أي كــــــالم؟ 52/06/2013 

اخرى في اختيار مدرب كبير   اتحاد الكرة قد فشل مرة  ان على يؤكدومثل هذا االمر 

تتناسب قدراته التدريبية مع األستحقاقات التي تنتظر منتخبنا الوطني على الصعيدين 

 اآلسيوي والدولي

ان اتحاد الكرة يحاول ان يؤجل  علىهذا االختيار  يؤكدذا المدرب وكما يبدو من مسيرة ه

 مشاكله ومشاكل الكرة العراقية للمستقبل

 اتحاد الصحافة الرياضية يبارك فوز الصالحي بجائزة التغطية األفضل  56/06/2013 

يحيي االتحاد الحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مالعب دوري النخبة حيث تشكل 

حالة االستقرار  تؤكد علىالجماهير مؤشرا واضحا على عودة الروح للمسابقة وعودة 

 واألمن

 منتخبنا بالرماية األولمبية يختتم معسكره التدريبي تحضيراً لبطولة الكويت  02/03/2013 

منتخبنا الوطني  اؤكد بانوبعد ان انهينا معسكرنا التدريبي في دولة الكويت بنجاح فأنا 

 بات االن جاهزا لخوض منافسات البطولة

 ألماني جديد بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في اليانز آرينا ( كالسيكو) 26/02/2013 

المرشح االقوى، وربما المرشح الوحيد للتربع على   أنه علىبايرن من خاللها  اكد

 اكدوالسيما بعد ان ,تي الكاس والبوندسليغافي بطول" منفردا"من فوقها   والتغريد" القمة"

 اصحاب االرقام القياسية في هاتين المسابقتين  انهم علىالعبو النادي البافاري 
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 اخبارهم  24/02/2013 

 نجاح المواي تاي العراقي في المحافل الدولية تؤكد علىهذه المناصب االسيوية والعربية 

 مليارات دينار للمنتخبات الوطنية  14النجيفي يقترح تخصيص  22/02/2013 

 ان المجلس يتابع عن كثب جميع النشاطات الرياضية علىرئيس مجلس النواب  وأكد

ان اللجنة قامت بتشريع عدد من القوانين لخدمة الرياضة  علىالنائب خوشناو  وأكد

 العراقية وضمان حقوق االبطال والرواد

 ( 1الفورموال )حلبة البحرين الدولية تكشف عن فعالياتها لسباق  19/02/2013 

أنه خالل سباق جائزة البحرين الكبرى ستكون أجواء الحلبة مليئة  علىسلمان  أكدو

 ...بالمتعة للحضور من خالل الفعاليات العديدة

 ( فيفا)سنتبنى المشاريع الرياضية ونُنهي حظر : سفير السالم باألمم المتحدة 15/02/2013 

سفير السالم الدولي لدى االمم المتحدة فارس السلمو الذي يزور العراق حاليا  بناء   أكد

العراق وبالتنسيق مع وزارة   لالمم المتحدة في( يونيم)على الدعوة التي قدمها مكتب 

لمس تطورا  ملحوظا  من حيث النهوض بالبنى التحتية في  بأنهالشباب والرياضة، 

 …ضية في العراقالمنشآت الريا

وزارة الشباب لعبت دورا   بأنالسفير  اكدوعن مبادرته التي اطلقها خالل زيارته للعراق 

لالمم المتحدة من اجل تقديم الدعم المالي لاليتام ( يونيم)مهما  من خالل التنسيق مع مكتب 

 واألرامل والفقراء

 بانتظاركم في موقعة بكيـــن ..رأيك وأنت حر 13/02/2013 

وبرغم الفوز المهم هذا إال ان األداء العام لمنتخبنا لم يرَق للمستوى المطلوب بالنظر 

ضرورة  علىعليهم كثيرا المدير الفني للفريق  اكدلتواضع اداء العديد من الالعبين الذين 

 احترام المنافس

 آخر خبر  13/02/2013 

ن الحقة تبقى نافذة وسارية ان القوانين التي لم يتم الغاؤها او تعديلها بموجب قواني

ضرورة اجراء االنتخابات في  علىاللجنة  تؤكدالمفعول لحين تشريع قوانين جديدة كما و

 موعدها المحدد

 المبارزون يضربون بقوة وسط شراسة السيوف العالمية  10/02/013 

عندما وصال الى الدور نصف النهائي بعد اقصائهما نجوم مصر وتونس واسبانيا 

 الحضور المتميز للمبارز العراقي يؤكد علىوايطاليا، ما 

 إدارة الزوراء تدعم صفوف فريقها بمهاجم لبناني  06/02/2013 

يقه جاهزية فر عنعضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد  أكد

 للسعي الى مواصلة انتصاراته في دوري النخبة
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 لصالح النادي الكاتالوني ( الليغا)النادي الملكي فقـد :أوزيل 06/02/2013 

نتيجة االخطاء البسيطة التي ارتكبها الريال امام االندية المغمورة والصغيرة والتي استفاد 

 اإلسبانية" الليغا"ان لاير مدريد قد فقد لقب  علىاوزيل  وأكدمنها نادي برشلونة، 

ان قدراته التدريبية قد تراجعت في  على وأكدتولكن الصحافة االسبانية انتقدته كثيرا 

الفترة االخيرة والدليل على ذلك هو فارق النقاط الواسع بين لاير مدريد وبرشلونه في 

 الليغا االسبانية؟

ادي لاير مدريد ألنني تمنيت ان اكون العبا  يلعب صحة اختياري لن على اكدوهذا االمر 

 تحت اشراف المدرب جوزيه مورينيو

ان  على اؤكدإن نسبة كبيرة مما يكتب في الصحافة هي عار عن الصحة واستطيع ان 

مستوى االحترام المتبادل بين مورينيو وبين الالعبين كبير جدا وال يستطيع أي كان ان 

 !عكس ذلك على يؤكد

انك في طريقك  على تؤكدرة االخيرة طفت على السطح الكثير من االشاعات التي في الفت

 واللعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد" البريمرليغ"لالنتقال الى 

 على يؤكدهذه االشاعات مجرد كالم عار عن الصحة وجزء من تربيتي .. بالتأكيد كال 

 انني ال افكر ابدا  بالهروب

 ودورتموند في مركز الوصيف .. بايرن يثبت أقدامه على القمة 04/02/2013 

فوز بروسيا دورتموند في المباراة أن هذا النادي قادم بقوة للمنافسة  اكدت علىولكنها 

 ...على اللقب

 وبالوتيلي يرحل إلى ميالن .. بيكهام يحط الرحال في سان جيرمان 01/02/2013 

نادي يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي  أكد

رحيل الظهير األيسر السويسري الدولي ريتو زيلجر إلى فنار بخشة  عنعلى االنترنت 

 .التركي على سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم

 فاريون يترقبون غوارديوال والبا.. كل أموال بايرن ال تكفي لشراء ميسي: بكنباور 01/02/2013 

انه مدرب كبير من خالل االنتصارات المتتالية التي  اكد علىاعتقد ان يوب هاينكيس قد 

 حققها بايرن ميونيخ تحت قيادته التدريبية

 منتخبنا الوطني يعسكر في الشارقة تحضيراً للقاء ماليزيا  29/01/2013 

خالل لقاء جمعنا معه على هامش نهائيات كأس آسيا  اكدان رئيسه يوسف السركال 

جميع امكانيات اتحاد بالده ستكون تحت تصرف المنتخبات الوطنية  بان 1521للشباب 

 العراقية

 نقطة تحول غيّرت شراع موهبته .. قحطان جثير: نجوم في الذاكرة 29/01/2013 

الكبار حيث اثبت جدارته قرر ضمه إلى صفوف فريقه ومنحه فرصة اللعب في دوري 

 أنه العب واعــد أكد علىو
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 لاير مدريد يفتقد العبيه البارزين في مواجهة برشلونة بكأس إسبانيا  29/01/2013 

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة متصدر الدوري  أكد

فريقه الكتالوني جاهز بنسبة مئة بالمئة لخوض مباراة الكالسيكو  بأناالسباني لكرة القدم، 

 الجديدة

 السيف االيطالي يقطع آمال حبيب في نصف نهائي الجزائر  29/01/2013 

وبالتالي تواصل العطاء واالندفاع واالستماع الى تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها بشكل 

كيز عالي تسعف مهمته في مواجه الكبار ان الالعب العراقي يمتاز بتر على يؤكددقيق 

 من مختلف المنتخبات الكبرى

مبارزي المنتخبات الذين يتصدرهم الطليان  علىافضلية الالعب العراقي  يؤكدوهذا 

 .واالسبان في البطوالت العالمية ويصلون للنهائيات

يذها بشكل وبالتالي تواصل العطاء واالندفاع واالستماع الى تعليمات الجهاز الفني وتنف

ان الالعب العراقي يمتاز بتركيز عالي تسعف مهمته في مواجه الكبار  على يؤكددقيق 

 من مختلف المنتخبات الكبرى

 لنجوم العالم ( البوندسليغا)غوارديوال سيفتح أبواب : مارتينيز 28/01/2013 

ان اختياري كان صائبا  وأن وجودي في  يؤكد علىان احقق مع بايرن ميونيخ كل شيء 

 ...بايرن ميونيخ هو اضافة نوعية لهذا النادي

 برشلونة يبحث عن حارس بالمجان  27/01/2013 

أن السر وراء اتخاذ هذا القرار هو عدم موافقة  أكدت علىاإلسبانية " ماركا"صحيفة 

 .مليون يورو المخصص لدعم الفريق بالعبين جدد 55إدارة النادي على تخطي مبلغ الـ 

 وغالدباخ يفرمل ديسلدورف .. دورتموند يتالعب بنورنبيرغ 27/01/2013 

 اكدتمن زمن المباراة التي  99حمل توقيع هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 

  ان بروسيا دورتموند قادم بقوة واستعد بطريقة غير استثنائية للدخول بقوة في على

 المنافسات الثمان

 ( 0-0! )وحكيم عاش لحظات عصيبة.. جمهورنا شبه غائب في المنامة 25/01/2013 

 ُ  بأناالسود مما ال يقبل الشك  أكدسواء كانت هنا او هناك فقد   سود الرافدينأيدي ا

 منتخبنا اآلن هو األقوى في المنطقة

 حكاية جميلة في سـ فر الكرة العراقية .. فليح حسن: نجوم في الذاكرة 22/01/2013 

أنه قد مثـَّل نادي البريد في البداية وبعد ذلك تم دمج الفريق  علىالالعب فليح حسن  يؤكد

 المذكور مع فريق السكك

 غوارديوال سعيد جداً في مهمته الجديدة لتدريب ميونيخ : رومنيغه 20/01/2013 

ان المدرب الجديد للنادي البافاري سيلعب دورا   اكد علىهاينز رومنيغه الذي  -كارل

 بايرن ميونيخ في المواسم الثالثة المقبلة  ايجابيا في تطور مسيرة
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 وحكيم أثبت كفاءته التدريبية .. 01األسود سر نجاح خليجي : متخصصون 19/01/2013 

 سر نجاح الدورة بانهم 12من خالل مشاركتهم االخيرة في خليجي  أكدواان العبينا 

 فتحت " متفائلة"وصفحة .. طويت" بيضاء"صفحة  19/01/2013 

منتخبنا ومن خالل مشاركته الرائعة  أكدله للتأهل لنهائيات مونديال البرازيل الذي 

أال يستحق انتزاع البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات  على 12والناجحة في خليجي 

 المونديالية فقط

 بطل الوطن  16/01/2013 

ان العبينا وتحديدا في المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب البحريني قدموا الدليل في ليلة 

ان الكرة العراقية ما زالت وستبقى بخير بفضل أألداء الرجولي لالعبينا  علىفيها  أكدوا

 الشباب

حارس كبير " نور على نور"انه  علىفي الدقائق الصعبة والحالكة  اكدنور صبري الذي 

تعنيه الكلمة من معنى، قائد المنطقة المتحركة في خط الدفاع العراقي والذي  في كل ما

أنه بطل االبطال وخاصة عندما تحمل الكثير من االخطاء التي ارتكبها  علىبحق  اكد

 مباراة البحرين  العبونا في الشوط الثاني من

" طينة"انه من  على ليؤكدواضافة الى ذلك احرز ركلة الفوز الحاسمة لمنتخبنا الوطني 

 .حراس المرمى الكبار في العالم

 عقبة كبيرة أمام مهاجمي المنتخبات الخليجية .. ناظم شاكر 16/01/2013 

في  أكدواإن ناظم شاكر كان يمثل عقبة كبيرة جدا  لخيرة مهاجمي منتخبات الخليج الذين 

 ورات الخليجأن المدافع ناظم شاكر هو أصعب مدافع واجهوه في د علىأكثر من محفل 

 الفهد يقود حراك عربي لرفع الحظر عن كرتنا  15/01/2013 

في البصرة  11اهمية اقامة خليجي  علىرئيس المجلس االولمبي اآلسيوي احمد الفهد  أكد

ومنح العراق استحقاقه في تضييف الدورة بعد ان هيأ كامل منشآته ومرافقه الحيوية التي 

 شيدت من اجلها

 ناجي يُثني على قدرات العبينا ومدربهم  14/01/2013 

مراقبة خطورة البحرين بمالزمة الالعب اسماعيل عبد اللطيف  على نؤكدكما يجب أن 

  في خط الهجوم ومناوالت الالعب احمد سالمين في خط الوسط

 خلدون وسيف واثقان من حسم لقاء صاحب األرض  13/01/2013 

قدرة منتخبنا الوطني في ان يكون ندا  لنظيره البحريني في  علىزميله سيف سلمان  اكدو

 مواجهة الغــد التي ستجمعهما وجها  لوجه

 ! الفهـد بيـن مطرقة األسود وسندان النهائي 13/01/2013 

ة الكرة العراقية وأخيرا  نقول له بأنه األسود لهم سيؤكدو : ليس في كل مرة تكسر جر 

 .المنامة هي الميدان
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 منتخبنا يسعى للعالمة الكاملة أمام اليمن بغياب السفاح ورحيمة  11/01/2013 

نكون احد  بأننا لتؤكدالهتافات واالغاني الرياضية التي رددتها طوال اشواط المباراتين و

 المنتخبات ونستحق ان نحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاتنا

 دورات الخليج أسهمت في انتشار الكرة العراقية عربياً : فالح حسن 09/01/2013 

أن دورات الخليج السابقة  علىنجم منتخبنا الوطني السابق الالعب الكبير فالح حسن  أكـد

أفضل من الدورات الحالية، مبديا  استغرابه الشديد من حالة التراجع التي أصابت 

 .المنتخبات الخليجية عموما  

أن الخبر المذكور جعل الالعبين يفرحون كثيرا  وبالتالي  على أكدوالكن بعض الالعبين 

 لم يناموا حتى الصباح؟

 وحمود يوصي بالتحرر من التوجس .. شاكر يجهز اسلوباً واقعياً أمام الكويت  08/01/2013 

في المضي قدما   علىرئيس االتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود  أكدمن جهته 

بعد كسب نقاط المواجهة السابقة لمنتخبنا الوطني امام نظيره  12منافسات خليجي 

 السعودي

 ولقــــــب خليـــــجي البحريــــــن ".. القبـــــة الحديديـــــة"حكيــــم وأسلـــــوب  08/01/2013 

منتخبنا الوطني ان يطبق االسلوب نفسه الذي طبقه ونجح فيه امام   وهذا يعني ان على

ان حكيم شاكر مشروع لمدرب عراقي كبير وخاصة  على اكدالمنتخب السعودي الذي 

 عندما تمكن في قيادة األسود لتحقيق فوز كبير

تخبنا على ان فوز من على يؤكد  تكشف تماما عن اسمي المتأهلين للدور الثاني ما

ليس كافيا ليشق األسود طريقهم بسهولة الى الدور   المنتخب السعودي في الجولة االولى

 .الثاني

 آخر خبر  07/01/2013 

رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم طالل الفهد في تصريحات مثيرة للصحف الخليجية أكد 

 كأس الخليج  منتخب الكويت قد ال يستكمل مشواره في دورةبأن 

 (! كالسيكو ناري)واستعدوا لـ.. أغلقوا ملف األخضر..أنا..خليجي  07/012013 

أنهم في الطريق الصحيحة للفوز باللقب الرابع في على األسود من خالل الفوز  أكدو

 تأريخ مشاركات المنتخب

انهم اضافة نوعية وقوة مضافة لالعبي المنتخب الكبار الذين مازال على هؤالء  أكدو

في سلسلة العبي الخبرة والذين مازالوا يشكلون قوة " الجوهرة"نور صبري الحارس 

 .حقيقية للمنتخب الوطني

 الشباب تراهن على نجاح ملف خليجي البصرة  06/01/2013 

رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة البحريني ناصر بن حمد الذي رحب بالوفد 

تطلع البحرين الى أكد على في غاية األهمية والعراقي وعــدَّ مشاركة العراق في الدورة 
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 .عالقات ثنائية متينة بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 زاكيروني يعـود لتطبيق خطته مع اليابان أمام استراليا  30/05/2013 

 ودية بلغاريا ستكون االختبار الحقيقي لخطة زاكيروني بأنالصحيفة  تؤكدقبل أن 

 شركة عراقية وأجنبية تشارك بمعرض النجف الدولي  70 13/05/2013 

االهتمام بالترويج اإلعالمي التجاري إلبراز "ضرورة  علىوكيل الشركة الفنلندية،  أكدو

حجم االعمار في العراق وتسليط الضوء على المشاريع إلشاعة االطمئنان عند الشركات 

 ".األجنبية وتشجيعها على االستثمار المحلي

 دعوة لتشريع قانون يحمي ودائع المواطنين في المصارف األهلية  19/05/2013 

سلسلة إجراءات تعتمدها اللجنة  علىاللجنة المالية هيثم الجبوري عضو  أكد الى ذلك

 المالية لتحسين الواقع االقتصادي من خالل استقرار العملة العراقية

 ألف طن من الحنطة والشعير  13ذي قار تسوق  27/05/2013 

عن المحاصيل المتضررة وافتتاح مركز تسويقي  للكشفتشكيل لجان خاصة  أكدت

 إضافي مخصص لتسلم الشعير حصرا  

 دعوات لتوسيع المنافذ التصديرية الستيعاب كميات النفط المضافة  27/05/2013 

السيما بعد ترجيحات وزارة النفط لزيادة اإلنتاج النفطي خالل األعوام الخمسة المقبلة، 

 (.1523)يوم في حلول عام /ماليين برميل( 25)الى اإلنتاج سيصل  أكدت بانوالتي 

أهمية إنشاء خطوط أنابيب ستراتيجية تربط الحقول الجنوبية بالمنافذ الشمالية اكدوا على و

والغربية، لتعدد المنافذ التصديرية ولتجنب البلد مشاكل اقتصادية محتمل وقوعها في 

 .منطقة الخليج

 وبغداد تهّدد شركات النفط بكردستان .. لن نترك العمل في اإلقليم: أنقرة 25/05/2013 

العقود "، ودافع عن "نوايا أنقرة داعمة على استقرار ووحدة العراق"أن  علىيلدز  أكدو

عقود "، واصفا إياها بأنها "التي تسعى تركيا لتوقيعها مع أربيل والتي تغضب بغداد

 ".ضرورية

 لقانون النفط والغاز  0411برلمانيون يرجحون التصويت على مسودة  19/05/2013 

ضرورة عدم تداخل صالحيات الحكومات المحلية ومحاولة فرض سيطرتها  اكد علىو

 بالكامل على عملية االستخراج النفطية بالتزاحم مع الحكومة المركزية
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  افتتاح مشروع ستراتيجي لمياه الشرب في السليمانية 18/05/2013 

أن وزارة البلديات في كردستان تعمل على تعزيز وتوسيع رقعة مشاريع  أكد علىكما 

 ...توفير المياه الصالحة للشرب

 " دعم الفالح مادياً ال يكفي إلعادة الحياة للقطاع الزراعي في البالد"متخصصون  18/05/2013 

القطاع الزراعي،  يجب أن تكون هناك دورات للكوادر الزراعية لكسب خبرة جديدة تخدم

  .ضرورة استعمال أساليب الري الحديثة بالرش والتقطيرأكد على و

 الباالت تعود بقوة وزبائنها من كل الفئات  16/05/2013 

دينار الى  555اغلب زبائن البالة من النساء ، حيث األسعار تتراوح بين  يؤكد بانو

 دينار للقطعة الواحدة 2555

 المحافظات الجنوبية " سيناريو"نينوى تستعجل الحصاد خشية تكرار  12/05/2013 

البدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير  علىمحافظ نينوى اثيل النجيفي، أمس،  أكد

 بسبب الخشية من حدوث تغييرات مفاجئة في الطقس

و كركوك تمنح تسعة تراخيص لمشاريع .. البصرة تعد دراسة لتقييم إجازات االستثمار 12/05/2013 

 إسكانية وصناعية 

  الحيوية  الجوانب  تنويع الفرص االستثمارية، لتشمل جميع على"رئيس الهيئة  أكدو

 ...وغيرها والسكنية والترفيهية  والزراعية  والتجارية  والصناعية

اإلعمار تباشر بعمليات تصريف مياه األمطار والسيول وتستعين بالمروحيات لتوزيع  11/05/2013 

 مساعدات على المتضررين 

انه تم تصريف نسبة كبيرة من المياه عن طريق فتح منفذ في الطريق  علىالدراجي  اكدو

 الرابط كوت ـ عمارة والسيطرة على هذه السيول بالكامل

 ع خطة كركوك الواردة للعام الحالي من مشاري% 94حسم  08/05/2013 

ضرورة اإلسراع في حسم الخطة والمصادقة عليها  علىمحافظ كركوك، وفقا للبيان  أكدو

 بغية إطالق الميزانية المخصصة للمحافظة

 النيابية تُطالب التجارة بالتعاقد مع شركات عّدة  08/05/2013 

ضرورة ان ال تتجاهل وزارة التجارة بعد اعتماد هذا األسلوب  علىالمياحي  أكدو

 ضرورة توفير الخزين الستراتيجي

 لجنة االقتصاد واالستثمار تدعو لالستعانة بالدول المتقدمة  07/05/2013 

اهمية االستعانة بالدول المتقدمة كفرنسا لالستثمار  علىلجنة االقتصاد واالستثمار  أكدت

 االقتصادية الحرة لتنشيط حركة االقتصاد في البلدفي مجال المناطق 

 ! المواطنون يقبلون على شراء أغذية منتهية الصالحية  07/05/2013 

غياب الدور الرقابي  بانالدكتور في كلية االدارة واالقتصاد فاضل الموسوي  يؤكدبينما 
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المنتهية  لحماية المستهلك هو السبب الرئيس في إغراق السوق بالبضائع الغذائية

 الصالحية

 العراق يفاتح دول الجوار بشأن مشروع الممر التجاري لتحّرك العجلة االقتصادية  06/05/2013 

أهمية إنشاء هذا المشروع كونه يعد من  علىعدد من النواب وخبراء االقتصاد  وأكد

 المشاريع الستراتيجية والتي فيها مردودات اقتصادية كبيرة

الخطط الحكومية االقتصادية الفاشلة كانت سببا  في عدم  بانبعض االقتصاديين  ويؤكد

 .إشراك المصارف الخاصة ضمن مشاريعها

 العراق يفاتح دول الجوار بشأن مشروع الممر التجاري لتحّرك العجلة االقتصادية  06/05/2013 

أهمية إنشاء هذا المشروع كونه يعد من  علىعدد من النواب وخبراء االقتصاد  أكدو

 المشاريع الستراتيجية والتي فيها مردودات اقتصادية كبيرة

 الكهرباء تعلن عن اتفاق مع الشركات المصرية على تشغيل وصيانة محطات التوليد  05/05/2013 

ر تأثي“أنه ال  علىمن جانبه  اكدوزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد امام ”وتابع ان

 “للسياسة على مجال توليد الطاقة في العالم العربي

 شـركـة روسية تؤكد العراق امتالك إمـكـانات عالية إلنتاج النفط  30/04/2013 

أن إنتاج  علىفي وقت سابق  أكدجدير بالذكر ان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي 

 مليون برميل يوميا  في المتوسط خالل هذه السنة 6،3العراق من النفط سيصل إلى 

 نحتاج الى تطوير مصادر أخرى للموارد الى جانب النفط : خبراء 28/04/2013 

 ضرورة تفعيل البدائل االقتصاديةعلى مختصون في الشـأن االقتصادي اكد 

بالعوامل المؤثرة في السياسة السكانية والمتعلق ضرورة االهتمام "على المالكي  أكدو

 ".منها بتنظيم الحمالت االعالمية الخاصة بالمرأة والطفولة والصحة والتعليم وغيرها

 دعوة الى محاسبة الشركات المتلكئة وفسح المجال ألخرى  24/04/2013 

ضرورة أن تكون هناك محاسبة للشركات التي  علىمختصون في الشأن االقتصادي  أكد

 مشاريع متلكئة في البالد مع إعطاء الفرصة لشركات أخرى  لديها

 السلع التركية تتصدر واإليرانية تشهد تراجعاً ملموساً في البالد برغم رخص ثمنها  23/04/2013 

بالتنوع إضافة الصناعة التركية تتميز  بانالخبير االقتصادي علي الفكيكي  يؤكدبدوره 

 الى استجابتها للذوق العراقي ومتطلباته

 البصرة تبحث سبل استغالل الطاقة المستدامة  23/04/2013 

شركة متكا اليونانية قد دخلت بعدة مشاريع عمل مع وزارة "ان  علىالجميلي  أكدو

 الكهرباء، كان آخرها مشروع محطة شط البصرة الغازية في محافظة البصرة

 سنوات مقبلة  6توقعات بزيادة احتياطي النفط خالل  22/04/2013 

اهمية اقرار قانون شركة النفط  علىمقرر لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب  اكدفيما 
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 الوطنية

 اإلفادة من الخبرات األجنبية واستثمارها  يؤكدون علىمختصون  16/04/2013 

ضرورة اإلفادة من خبرات الدول المتقدمة  علىمختصون في الشأن االقتصادي  أكد

 كاليابان وألمانيا والصين وكوريا عن طريق تفعيل جميع االتفاقيات االقتصادية

 خبراء يستبعدون حلول رصيف أبو غريب الكمركي بديالً لميناء أم قصر  07/04/2013 

شرط  أهمية المشروع وتحقيق وجودهعلى الخبير االقتصادي احمد ابريهي علي أكد 

 .ضروري البد منه لمنع تسرب البضاعة وتوزيعها في السوق قبل التأكد منها

على عضو لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب جاسم دمحم حسين أكد إلى ذلك 

 أهمية إنشاء أكثر من ميناء في البلد لتعزيز التبادالت التجارية

 عملية البيع والتجهيز السمنت العامة تعلن عن آلية جديدة ل 52/04/2013 

آالف ( 25)تخفيض أسعار السمنت لوكالء الشركة في جميع معاملها بـعلى المدني  أكدو

 دينار للطن الواحد من السعر التجاري

 سلع محلية ال تلقى رواجاً فـي ظل ارتفاع التكاليف  30/03/2013 

اإلسراع في "ضرورة على عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني فالح الزيادي  أكدو

تشريع قانون يحمي المنتج الوطني، لما له من أهمية في عملية النهوض باالقتصاد 

 "الوطني

 ديالى تحذّر من عدم استكمال خط الغاز اإليراني  26/03/013 

نسب االنجاز تسير بشكل أعلى من المخطط له وتم استكمال "أن  علىغضبان،  أكدو

 ".وإقامة أسس أربع مولدات للطاقة تعمل بوقود الغازالمرحلة األولى من المشروع 

مع " ناقصة وغير منسجمة"مهندسون أكاديميون ينتقدون مشاريع كربالء ويعدونها  18/03/2013 

 المخطط األساس للمدينة 

دراسة مبررات أي مشروع يقام في كربالء والتوسعات "ضرورة  علىعوض،  أكدو

 ".المستقبلية بشكل يتوافق مع التصميم األساس للمدينة

 " األسوأ في العالم"تّجار محليّون يصفون النظام االقتصادي في البالد بـ 16/03/2013 

تجار طالب رؤساء الغرف التجارية الحكومة المركزية والحكومات المحلية بدعم ال

 ضرورة تطوير العمل بالنظام المركزي العراقي أكدوا علىوتسهيل عملهم، وفي حين 

 " األسوأ في العالم"تّجار محليّون يصفون النظام االقتصادي في البالد بـ 16/03/2013 

التنظير والكالم أصبح ال ينفع أحدا  وعلى الجميع العمل، بدءا  من "أن  علىجابر  أكدو

 ....".تشريع القوانين، ليخرج البلد ومجتمعه من االستهالكي إلى المنتج

 إيران تتبع سياسة تخفيض األسعار لتسويق منتجاتها في أسواقنا  03/03/2013 

ضرورة تفعيل نظام التعريفة للمحافظة على الصناعة المحلية والحد من تدفق أكد على و
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 .السلع المستوردة إلى البالد

التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل إلى أعلى  بأنتجار ومتعاملون عراقيون  أكدو 

 مليارات دوالر 25مستوياته وتجاوز الـ

 مليارات دينار  6البصرة تنفّذ مشاريع في جامعتها بنحو  02/03/2013 

تواصل العمل في قسم  عنمديرية العقود الحكومية في محافظة البصرة، السبت،  أكدت

 علوم الحاسبات التابع لجامعة البصرة بطابقين

 وضعنا المالي والمصرفي متعب ( المدى)زيباري لـ 01/03/2013 

هدا دبلوماسيا كبيرا مع أعضاء مجلس األمن ومع الروس بذلنا ج"وزير الخارجية  أكدو

 ملتزمون بتنفيذ أحكام الفصل السابع بأنناوالكويت، 

 ألف برميل يومياً  014استقرار صادرات نفط حقول كركوك إلى تركيا عند  15/02/2013 

صادرات  بأن، (1526كانون األول  3)، في أكدوكان مصدر في شركة نفط الشمال 

 النفط العراقي من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت

 مجلس محافظة نينوى يفشل فـي المصادقة على إنشاء مصفًى للنفط بالمحافظة  20/02/2013 

 علىرئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس المحافظة درمان خدر ختاري  أكدالى ذلك 

 أهمية إنشاء المصفى

 المركزي يؤكد مطابقة أرصدة العراق مع سجالت البنك الفدرالي األمريكي  10/02/2013 

 أرصدة العراق المالية مطابقة لسجالته بأنامس األحد،   البنك المركزي العراقي، أكد

 ندوة اقتصادية تؤكد كفاءة أداء البنك المركزي خالل الفترة السابقة  03/02/2013 

 علىعدد من االقتصاديين والوزراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من األكاديميين  أكـد

 ...كفاءة أداء البنك المركزي خالل الفترة

موقع العراق المتدنّي في تقرير الشفافية للموازنات المالية يعكس تراجع فرص : خبراء 02/02/2013 

 االستثمار وتطوير القط 

ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ  أكدنا علىق أن إلى عدم إدراك أهميتها، حيث سب

 الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة االتحادية

 البصرة تبحث مع شركات فرنسية وبريطانية تنفيذ مشاريع لقطاعي الكهرباء والماء  02/02/2013 

 على( بدل منيرون)مدير فرع الشرق األوسط لشركة اولستوم الفرنسية  اكدومن جانبه 

 قدرة الشركة المتخصصة في مجال الطاقة تنفيذ مشاريع كبرى

 بصريون يطالبون بإنقاذ شط العرب من ارتفاع نسبة الملوحة  25/01/2013 

حدوث ابادة جماعية  عنفي تصريحات صحفية  اكدتوكانت مديرية زراعة البصرة قد 

 .ةللثروة السمكية في اهوار شمال البصرة اثر الهجمة الملحية األخير

 أمانة بغداد تدعو الشركات العالمية لتقديم عروضها للمشاريع الخدمية  22/01/2013 
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وجود خطة طموحة لتنفيذ عدد  عن، 1526كانون الثاني  25أمانة بغداد، في الـ أكدتو

 ...من المشاريع الخدمية

إعادة تأهيل صناعة النفط التحويلية ترتبط بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة : نفطيون 21/01/2013 

 الفاعلة في هذه الصناعة 

استمرارية الشركة بإدارة مستودعات المشتقات النفطية وتجهيز محطات  اكد علىو

 التعبئة مع إدارة أنابيب النقل في ما بين المستودعات ومصافي النفط

 الهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي  14/01/2013 

لكنه تجاوز خطاب فانون الذي تمحور حول الخصوصيات العرقية والسياقات التاريخية 

 تكريس الجذور اإلسالميةأكد على والثقافية للعالم الثالث، و

 اقتصاديون يشددون على إخراج البالد من إطار المراهنات أحادية الجانب  13/01/2013 

 اجراء التشريعات المناسبة والتعديالت على القوانين النافذةعلى  اكدو

 بغداد تهدد بإيقاف صادرات النفط الجارية من دون موافقتها  12/01/2013 

االقليم بدأ بشحن النفط الى  بأنالناطق باسم االقليم سفين دزئي امس االول  أكدمن جانبه 

 تركيا خالل االيام القليلة الماضية

 

 

رأي -المدى  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 طائرات ذات طابقين، معايير ذات طابقين  13/02/2013 

طيران اإلمارات ال يقوم  بأنلك  نؤّكديؤسفنا أن نقرأ مالحظتك بهذا الشأن، دعنا "

 "...بالتمييز بين األعراق واألجناس على اإلطالق

 رموز الثورة وأيقوناتها ...0411في الذكرى الثانية لتظاهرات شباط  02/03/2013 

خصوصية وهمية قد تكررت في خطب الكثير من  تؤكد علىكانت هذه العبارة التي 

 .الزعماء العرب وكأن الثورة في تونس أو مصر مرض من نوع ما

 بناء الدولة وخطاب الخنادق المتقابلة  27/02/2013 

الكثير من المعرفة السياسية خارج دائرة االختصاص، لكن  علىصول إمكانية الح أؤكدو

 األول أن يسعى الفرد بصدق:بشرطين 

 واجبنا تجاه األجيال المقبلة .. مكافحة العواصف الترابية  25/02/2013 

ليس بوسع حكومة واحدة أو حكومتين إحداث تغيير  بأنهاعتقادي القوي  أؤكدوأنا 

 لوحدهما، وأننا يجب أن نتحد جميعا  
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 !! عاطلون عن العمل%  17و..من الشعب المصري تحت خط الفقر%  04 19/03/2013 

" من أجل عولمة بديلة " إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية  يؤكدو

 عدد من النقاط لضمان العدالة االجتماعية لىع 1559يونيو  25الصادر في 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo  انسحب 

N.  Fecha  

 مباحثات مكثفة مع قادة العراق لنزع التوترات السياسية والطائفية : الخارجية األميركية 30/05/2013 

من  12إذ قام مسلحون بالسيطرة على ناحية سليمان بيك وانسحاب قوات الجيش منها بعد 

 منها وانسحبوااالشتباكات، فيما عاد المسلحون 

 المدى تحصل على كتاب إقالة العيساوي بتوقيع المالكي  27/05/2013 

وكان العيساوي قال في حوار مع المدى الشهر الماضي تعليقا على منح الوزراء 

 اجازة مفتوحة المنسحبين

هناك اتفاق قوي على إجراء انتخابات : 0143كوبلر في خامس زيارة لكركوك خالل  27/05/2013 

 المحافظة 

مجلس في   من االجتماع الذي عقده كوبلر مع ممثلي مكونات كركوك انسحبتإنني "

 "المحافظة ونواب المحافظة

 واشنطن تقود وساطة مكثفة خلف الكواليس لكبح العنف في العراق : مسؤول أميركي 26/05/2013 

اوباما اخر  سحبتضافرت لتبث العنف في العراق وتوصله الى اعلى مستوياته منذ ان 

 1522القوات االميركية في كانون االول من العام 

والموصل تشكو تغييب حكومتها المحلية عن .. األنبار تخشى التزوير المنظم لالقتراع 25/05/2013 

 خطط األمن 

من  انسحبواوكان عدد من العاملين في المفوضية المستقلة لالنتخابات في الموصل، 

 ...العمل بعد تهديدات طالتهم من جهات مجهولة توعدتهم بالقتل

الدولة "ضد " إلكتروني"أنصار اإلسالم ترد على مقتل زعيمها فـي الموصل بهجوم  23/05/2013 

 " اإلسالمية

وقد اعلنت على مدى السنوات الماضية مسؤوليتها عن عدد من التفجيرات التي استهدفت 

 .1522نهاية  انسحبتمسؤولين اكرادا وعراقيين والقوات االميركية التي 

 محطة مهمة للعودة الى الديمقراطية في العراق  0410تخابات ان: فورن بوليسي 19/05/2013 

 .…1525من العراق في  تنسحببينما كانت القوات األميركية 
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واإلقليم بات خياراً .. نرفض دعوات إسقاط العملية السياسية: نواب األنبار ونينوى 18/05/2013 

 جماهيرياً 

االقليم سيكون له حراس ينظمون عمله في الداخل والحفاظ على االمن وارواح "

 ".للمحافظة على الحدود االدارية للدولة العراقية فينسحبمواطنيه، اما الجيش االتحادي 

العراق مهدد باالنزالق في حرب أهلية لكن المالكي ينشغل بترسيخ : ميدل ايست فويسز 18/05/2013 

 سلطته 

 1522القوات االميركية من العراق في كانون االول من العام  انسحبتدما لكن عن 

 التأثيرات السياسية تسيطر على عمل البرلمان 13/05/2013 

 من الجلسة انسحبواوعندما لم تستجب رئاسة البرلمان لهذا التقرير، 

عشائر األنبار تطلب من المحافظ إخراج قوات سوات وتدعو المطلك لالنسحاب من  16/05/2013 

 الحكومة 

هذه القوات من المحافظة أو يعلن استقالته إن لم يستطع  يسحبمحافظ األنبار بأن "

 ".سحبها

 وأسماء العشائر على الخيام منعاً لالختراق .. خطب موّحدة: تظاهرات الجمعة 08/05/2013 

 "من ساحة االعتصامات، منذ أحداث الحويجة انسحبوامعتصمي ساحة األحرار "

 سنقاضي المفوضية ألنها تالعبت بنتائج االنتخابات: يوم سياسي 07/05/2013 

 . من القائمة العراقية للعودة أيضا   المنسحبينويجب ان تشجع بقية الوزراء 

 السعدي ال يريد إقحام نفسه بموضوع خاسر مع المالكي ومن يخوله : معتصمو سامراء 06/05/2013 

بعد ذلك  انسحبوافإنه يريد أن يكون عدوا للمعتصمين، وقد فشلت خطة الذين حاصرونا و

 "من دون تصادم

 الحكومة تتهّرب من رقابتنا : ونواب يقولون.. دولة القانون ينجح في تعطيل البرلمان 02/05/2013 

من جلسات مهمة لكن البرلمان نجح في االنعقاد مثل  انسحبتوسبق لدولة القانون أن 

 جلسة إقرار قانون مجلس القضاء وتحديد الواليات وغيرها

ى وجه الخصوص وأحزابا  دولة القانون عل"أمس أن " المدى"وتابعت في تصريح لـ

 من الجلسات بحجج واهية وغير مقبولة تنسحبأخرى داخل التحالف الوطني 

 صحافة كردستان  30/04/2013 

دعوة مراد قره يالن حكومة اقليم كردستان الى التعامل بشكل " روداو"تناولت صحيفة 

 من تركيا المنسحبةايجابي ورسمي مع بقاء قوات بيشمركة حزب العمال الكردستاني 

واضاف قره يالن ان عملية السالم بين حزبه والحكومة التركية ستجلب الكثير من المنافع 

 .مع اسلحتهم سينسحبونعلى المنطقة وايران وان بيشمركة الحزب 

التي تصدر في السليمانية ان قوات البيشمركة لن " جاودير"الى ذلك تقول صحيفة 
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 من المناطق المتنازع عليها حتى تستقر االوضاع في العراق تنسحب

ان قوات البيشمركة قامت وبالتشاور مع محافظ كركوك باالنتشار في المناطق حول 

 منها الجيش بعد الصدام مع الجماعات المسلحة انسحبكركوك والمناطق األخرى التي 

 البيشمركة تحيط بمدينة كركوك  29/04/2013 

  قوات البيشمركه"الكردية أن   جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركه أعلن الفريق

منها بسبب األوضاع  المنسحبةانتشرت نحو مدينة كركوك لتحل محل القوات االتحادية 

 ،"المتوترة هناك

ً يحّدد صالحياته لكنه يصر على نسخته : العراقية والكردستاني 56/04/2013  قدمنا للمالكي نظاما

 الخاصة 

وأكدت العراقية أنها تريد تحديد صالحيات رئيس الوزراء ونوابه، وإلغاء اإلجازات 

 المنسحبيناإلجبارية للوزراء 

 سنؤّسس كتلة جديدة ونستحوذ على وزارات : منشقو العراقية 52/02/2013 

من  المنسحبوتسربت انباء افادت بإقدام المالكي على منح وزارات ائتالف العراقية 

 الحكومة

 ساسة ومسؤولون يهاجمون قرار المالكي تأجيل االنتخابات : جلسة البرلمان 52/02/2013 

في  المنسحبينمنوها الى امتالك المفوضية معالجات سريعة لتوفير موظفين بدالء عن 

 .نينوى في حال موافقة القوات األمنية على إجراء االنتخابات

 23/06/2013  ً  الحوار سد ذريعة : ومعتصمو األنبار.. وفد من حزب الدعوة يزور األنبار قريبا

ولم يتضح حتى ساعة إعداد التقرير عدد الوزراء الذين سيحضرون جلسة اليوم بعد ان 

 .في المئة من الوزراء 35منها نحو  انسحب

 " تصحيح وإنقاذ"المتظاهرون يناشدون الصدر والعراقية والكرد تشكيل جبهة  26/06/2013 

 .من الحكومة تشكيل جبهة لتصحيح مسار العملية السياسية المنسحبةوطالبوا الكتل 

وفي مدينة الفلوجة دعا إمام وخطيب جمعة المعتصمين في ساحة اعتصام الفلوجة الشيخ 

 من الحكومة الى االجتماع المنسحبةفوزي نامق، الكتل السياسية 

ً أعلنوا  10المئات من موظفينا تم تهديدهم في نينوى و: مفوضية االنتخابات 18/03/2013  مرشحا

 االنسحاب 

 "من انتخابات مجالس المحافظات في محافظة نينوى انسحبوامرشحا  22"إن 

أوباما ساعد المالكي على التفرد واألخير فهم انسحابنا كضوء اخضر : محللون اميركان 17/03/2013 

 لطموحاته 

وجود ان رفع الواليات المتحدة يديها عن العراق، يعني ان المالكي حر في فعل ما  وترى

 بشكل تام انسحبناانا اعتقد اننا عندما "وتابعت قولها . يريد
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 آالف المصلين ينجحون في الوصول إلى األعظمية وسط إجراءات أمن مشّددة  23/03/2013 

وهي رسالة نوجهها إلى جميع النواب من رئيس البرلمان وإلى أصغر موظف فيه إلى 

من العملية السياسية  انسحبواجانب جميع الوزراء من دون استثناء، ونقول لهم 

 ...".بكاملها

من العملية السياسية ونقول لكم  انسحبواونقول باسم المعتصمين إلى جميع السياسيين 

 بقون فيه بالعملية السياسية تتحملون دماء العراقيينألن كل يوم ت انسحبوا

كالشنكوف في مطاردة لمهربي  01مروحيات الى الموصل وتعثر على  6بغداد ترسل  23/03/2013 

 أسلحة 

أمس  انسحبتالمروحيات الست "وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن 

 ".بعد أكمال مهمتها في الموصل

 سقوط صدام منح األتراك العقود الضخمة ورحيل أميركا قلّص فرصهم  14/03/2013 

، تدهورت العالقات 1522الواليات المتحدة من العراق في كانون االول  انسحبتفبعد ان 

بين بغداد وانقرة بشدة، فيما صرح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ان تركيا 

 ".دولة عدائية"

 رد يقاطعون جلسة الحكومة ويزيدون الضغوط على المالكي الوزراء الك 12/03/2013 

في حال المقاطعة  المنسحبينوسيتعين على المالكي تعويض وزراء الكرد والعراقية 

 ...النهائية من قبلهم وهي مهمة صعبة ستزيد االتهامات الموجهة اليه

 صحافة كردستان  11/03/2013 

الوزراء الكرد من الحكومة العراقية إذا ما  ينسحبوأكد شاويس أن من المحتمل أن 

 .اتضح للقيادة الكردية أن الوضع ال يمكن إصالحه واستمرار التجاوز على مصالح الكرد

 المالكي ال يهتم النسحابنا وبإمكانه ادارة مجلس الوزراء بمفرده : العراقية 11/03/2013 

ة كونه هو من يريد ان يهمش جميع الوزراء من الحكوم ينسحبان المالكي ال يهمه ان 

 جميع الشركاء باتخاذ قرارات مجلس الوزراء بمفرده

معاقو العراق يخوضون االنتخابات المحلية ويسعون لدخول البرلمان بكيان يناهض  10/03/2013 

 تهميشهم 

لصالح المعاقين  انسحبشقيقي األكبر كان راغبا  في خوض االنتخابات لكنه تراجع و"

 ".ومرشحهم

 الكرد يهّددون بمقاطعة الحكومة والبرلمان اذا ُمررت الموازنة بالصيغة الحالية  03/03/2013 

من غير الرجوع إلى مطالب التحالف الكردستاني سنتخذ موقفا سياسيا، إما أن نعلق "...

 "من الحكومة ننسحبعضويتنا في مجلس النواب أو 

نتخابية احتجاجاً على حضور مسؤول محلي في انسحاب قائمة عراق الخير من ندوة ا 27/02/2013 
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 النجف 

قائمة عراق الخير والعطاء، من ندوة نظمتها مفوضية انتخابات النجف احتجاجا  انسحبت

 لقانون المفوضية" خرقا"على ألقاء نائب محافظ النجف كلمة فيه، عادة ذلك 

 قوات األمن تالحق ناشطي التظاهرات المناهضة للحكومة في األنبار وديالى  20/02/2013 

لوال تدخل المتظاهرين وأبناء العشائر الذين شكلوا طوقا حول المسجد ومنعوا قوة "...

 ...".القوة خوفا  من حدوث تصادم انسحبتسوات من الدخول للمسجد، و

 جتماع بايز مع رؤساء الكتل برلمان كردستان يستأنف جلسته بعد ا 13/02/2013 

ظهر االربعاء جلساته لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لالقليم، بعد اجتماع رئيسه 

 من جلسة االمس  انسحبتارسالن بايز برؤساء الكتل المعارضة التي 

من جلسة االمس  انسحبتبعد اجتماع رئيسه ارسالن بايز برؤساء الكتل المعارضة التي 

 .احتجاجا على اقرار بعض البنود

 صحافة كردستان  11/02/2013 

صرح ياور انه لم يسمع بان اية وحدة من قوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع العراقية او 

 ...من مناطقها الحالية انسحبتالبيشمركه 

 ا القوات العسكرية لم تنسحب من المناطق المتنازع عليه 09/02/2013 

أكدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي، إن اية قوة عسكرية 

 من مواقعها  تنسحبمن التي اُستقدمت مؤخرا الى المناطق المتنازع عليها لم 

وكانت تقارير صحفية ألعضاء في لجنة االمن والدفاع النيابية قد اشارت الى أنه تم 

 العديد من القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع سحب

انسحاب مرشحين من االنتخابات المحلية بعد (: المدى)مسؤولون في تكريت لـ  06/02/2013 

 تعرضهم للتهديد 

في المساء ولن يؤثروا على اجراء  ينسحبونالمتظاهرين يتجمعون في ساحة االحرار و"

 ".االنتخابات

تفجير انتحاري في كركوك يخلّف المئات من القتلى والجرحى والكرد يحّملون عمليات  03/02/2013 

 دجلة المسؤولية 

من موقع  انسحبواالتفجير أعقبه هجوم بالقنابل اليدوية نفذه مجهولون وسرعان ما "

 ".التفجير

 المالكي يستهدف زعماء العشائر المؤيدة للتظاهرات : ابو ريشة  30/01/2013 

المتظاهرين بدؤوا باالستعداد ليوم الجمعة مع رفع الشعارات في ساحة األحرار، "

 ...".القوة العسكرية من الساحة انسحبتو

  المنسحبينالعراقية ترفض توجه المالكي بتعيين بدالء عن وزرائها  30/01/2013 
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كومة من الح المنسحبينورفضت الدملوجي خطوة رئيس الحكومة بمنح وزراء العراقية 

 اجازات اجبارية

والموصل تبلغ المبعوث األممي ".. جمعة أرحل"اللجان الشعبية للتظاهرات تدعو لـ 29/01/2013 

 بمطالبها 

 فيما حذرت محافظة األنبار من تكرار حادثة مقتل متظاهرين في مدينة الفلوجة، خالل

 .الجيش من مراكز المدينة ينسحبتظاهرة الجمعة المقبلة في حال لم 

ضباط الجيش فتحوا النار على المتظاهرين بسبب هتافهم :تقصي الحقائق النيابية لجنة 27/01/2013 

 الشعب يريد إسقاط النظام "

وإطالق عيارات نارية في الجو مما دعا المتظاهرين إلى رمي الحجارة على قوات 

 القوات بعدها من الساحة انسحبتالشرطة االتحادية و

 الفلوجة تشيّع ضحاياها وتتوعد بالثأر وجهود دينية لتهدئة المتظاهرين  26/01/2013 

من  ينسحبواوقد حان الوقت على جميع السياسيين من وزراء ونواب وقضاة وغيرهم أن 

 العملية السياسية

 مجلس نينوى يفشل في التصويت على إنشاء مصفى استثماري  22/01/2013 

، وقالت بان هدفهم هو عدم المنسحبينافظة نينوى وانتقدت لمياء الدباغ عضو مجلس مح

 ".إقرار المشروع بحجج واهية

المشروع "من جلسة المجلس، أن  المنسحبينوأعلن ممثلو حركة العدل واإلصالح 

 المتعلق بالمصفى، وموقعه في المناطق التنازع عليها مع إقليم كردستان

 العراقية تفكر باالنسحاب من العملية السياسية  21/01/2013 

ساعات من اجتماع اللجنة الخماسية المشكلة برئاسة إبراهيم الجعفري وعضوية  2بعد 

باقي الكتل السياسية لدراسة مطالب المتظاهرين وتقديمها التقرير النهائي الذي كلفت 

 القائمة العراقية انسحبتساعة  36بإنهائه خالل 

اتفاق إلقرار العفو واستثناء المطلوبين بالحق الشخصي والمعتقلين بالجرم : العراقية 19/01/2013 

 المشهود 

مرارا من جلسات مجلس النواب  انسحبتفي اشارة الى ائتالف دولة القانون التي ...

 .السابقة

 صحافة كردستان  14/01/2013 

ان ثالثة من ابرز قادة حركة التغيير الكردستانية " روداو"في حين كتبت صحيفة 

 .يوما   25من الحركة منذ  انسحبوا

واحتجاجات .. ال خير في تظاهرات تهتف لشخص واحد: األحرار والمجلس األعلى 12/01/2013 

 األنبار أكثر شرعية من التحرير 
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ام الذي قدمته، وإذا وجدنا ان القانون سيشمل ترفض شمول اإلرهابيين بقانون العفو الع"

 ".القانون سنسحبإرهابيا واحدا 

 المالكي يطبق الُمساءلة والعدالة بانتقائية : مفتي الديار العراقية 11/01/2013 

 ".قبل تلبية مطالبهم ينسحبواالمعتصمين لن "

 من دخول البرلمان " العراقية"النجيفي يمنع قناة  06/01/013 

وعندما تحضر الكتل السياسية إلى البرلمان فهذا هو طبيعي وليس خبرا، وحينما تعلن 

 أو قاطعت فمن الجانب المهني هذا هو الخبر انسحبتكتلة انها 

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo  انسحب 

N.  Fecha  

 تفاقم أزمة المعارضة السورية قبل مؤتمر للسالم  28/05/2013 

من  ستنسحبان المجموعة ستعقد اجتماعا في وقت الحق التخاذ قرار بشأن ما اذا كانت 

 .مؤتمر المعارضة

 ببعض مدن تونس " أنصار الشريعة"اشتباكات بين األمن و 20/05/2013 

شبابنا باالنسحاب البطيء والهادئ من مدينة القيروان دون احتكاك بالش رطة والجيش، "

ات تنسحبوإن استدعى األمر أن يبقوا معتكفين في المساجد حت ى   "تلك القو 

 قوات الحكومة السورية تستعيد السيطرة على بلدة ستراتيجية  08/05/2013 

من خربة  انسحبوالجيش السوري الحر وقال نشطاء إن مقاتلين يعملون تحت مظلة ا

 .غزالة األربعاء بعدما فقدوا األمل في وصول تعزيزات من األردن

 النائب العام المصري يلغي قراراً بجلد مواطن  23/04/2013 

ا على تهميش مقترحاتهم بشان  انسحبتو األحزاب المدنية والكنيسة من الجمعية اعتراض 

 الدستور

 في خطوة للتقّرب من المعارضة . . مصر تبحث تعديالت على الدستور  10/04/2013 

أعضاء في جبهة اإلنقاذ الوطني المعارضة من الجمعية التأسيسية لصياغة  انسحبو

 الدستور العام الماضي

 لجنة االنتخابات بمصر تلغي مواعيد االقتراع لمجلس النواب  08/03/013 

احتجاجا على كتابة الدستور من جانب جمعية تأسيسية هيمن عليها اإلسالميون الذين 

 .منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون وانسحبينتمي إليهم مرسي 

 أزمة تونس السياسية تكشف عن انقسامات بحزب النهضة 15/02/2013 
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إلى العنف، حتى حيث تواجه الشرطة بالفعل مشكلة في احتواء المظاهرات التي تتحول 

 ...".ببساطة من أماكنها تنسحبأنها تنخرط في اشتباكات مع المتظاهرين، أو 

 ألف قتيل  74عدد ضحايا الصراع في سوريا يقترب من : األمم المتحدة  13/02/2013 

وأضاف مدير المرصد، رامي عبدالرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس أن بقية أفراد 

 ...من المطار انسحبواالقوات الحكومية 

 الجبالي يهّدد باالستقالة لو فشل في تشكيل حكومة غير حزبية  10/02/2013 

وقال مسؤول بالحزب لرويترز، إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيري 

 .من الحكومة سينسحبالخارجية والعدل فإنه 

  رضة يقتربون من دمشققوات األسد تحاول صد مقاتلين للمعا 09/02/2013 

من  انسحبواإن المقاتلين ال يعتزمون البقاء على الطريق الدائري وإنهم حتى إذا 

 ...التقاطع

مقاتلو المعارضة من الطريق الدائري فإنه سيصبح  انسحبحتى إذا "وقال تللو من برلين 

 ."من الخطير للغاية على النظام أن يستخدمه -مثل أجزاء أخرى بالعاصمة -

مبادرته أمس السبت اذا لم تفرج السلطات عن النساء الالئي  سيسحبوقال الخطيب انه 

 .سجنَّ خالل االنتفاضة

 العنف السياسي يهدد ثورة تونس كنموذج :صحافة عالمية 08/02/2013 

بعد أن حضروا اجتماعا واحدا ولم تحقق الجماعة أي تقدم  انسحبواإال أن السعوديين 

 .ملموس

 مقاتلو المعارضة يستولون على مركز أمني وجسر مهم في شرق سوريا  29/01/2013 

، اال أن "اشتباكات ال تزال تسمع عند بعض اطراف السجن"واوضح عبد الرحمن أن 

 من السجن ومعه عدد من السجناء انسحبالجزء االكبر من قوات النظام 

 في تمبكتو " ال تقدر بثمن"متشددون يحرقون مبنى به مخطوطات  28/01/2013 

ويقول مراسل بي بي سي في باماكو توماس فيسي إنه يبدو ان معظم المسلحين 

 الى الصحراء انسحبوااالسالميين قد 

 اشتعال العنف في الذكرى الثانية النتفاضة مصر  25/01/2013 

الدستور الحالي الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب بينها كتابة دستور يختلف كثيرا عن ...

 .منها المسيحيون والليبراليون واليساريون انسحبعليها اإلسالميون و

 خطاب يحاكي خطاب القذافي األخير  :صحافة عالمية 07/01/2013 

فلو كان على حافة االنتصار نجد اقتراحه بأن أعداءه يجب أن يلقوا أسلحتهم، وأن 

 األجانب مقابل عرض سخي بالحوار الوطنيأنصارهم  ينسحب
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رياضة -المدى  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 خروج جاسكيه من بطولة روما للتنس  18/05/2013 

فيما  5-3و 3-2و 2-3وفاز االسباني مارسيل جرانويرس على الفرنسي جيريمي شاردي 

 .االلماني فيليب كولشرايبر قبل مباراته امام االسباني ديفيد فيرير المصنف الرابع انسحب

 ميالن يواجه روما في قمة إيطالية من أجـل التأهل األوروبي  11/05/2013 

من  انسحبالجدير بالذكر ان ناديين غادرا الدوري الممتاز بكرة السلة هما الحدود بعد ان 

 ...البطولة قبل انطالق المرحلة الثانية

 تداعيات خسارة السركال ما زالت تتفاعل في اإلمارات  08/05/2013 

للمنافس اآلخر سعيا  لدخول االنتخابات بمرشح  ينسحبومن ال يفوز بنتيجته عليه أن 

 ".عربي واحد تجنبا  لتفتيت األصوات

 نادي أربيل يهدد باالنسحاب من دوري النخبة  07/05/2013 

هنا نوجة كالمنا الى االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فى حالة تكرار تلك الهتافات 

 .من الدوري العراقي سننسحبضد قادة االكراد ونادي أربيل والعبي ومدربي نادينا 

غموض موقف االتحاد : عبد المهدي ..ةعّد فوز ابن ابراهيم سيعقّد وضع الكرة العراقي 04/05/2013 

 ! يُثير استفهامات مريبة

وما لذلك من أثر في تشتت االصوات العربية بثالثة اتجاهات توزعت بين سلمان "...

 ".المنسحبالبحريني الملكي الفائز والسركال االماراتي الخاسر والمدلج السعودي 

 ابن إبراهيم يكتسح أصوات منافسيه ويتزعم رئاسة اآلسيوي  04/05/2013 

 -في وقت سابق  انسحبالذي  -كما جدد تمسك السعودية بدعم مرشحها حافظ المدلج

 .1525لرئاسة االتحاد اآلسيوي بانتخابات 

 من سباق الرئاسة اآلسيوية نهاية الشهر الحالي  ينسحبالمدلج  25/04/2013 

 كيبيدي وجيبتو يتّوجان بماراثون لنــدن  23/04/2013 

البريطاني مـو فرح، بطل األولمبياد في سباقي خمسة آالف وعشرة آالف متر،  انسحبو

 .من ماراثون لندن بعد مرور منتصف المسافة كما كان يخطط قبل السباق

 إقصاء سيمون من دورة مونتي كارلو  23/04/2013 

لو : وأضاف ديوكوفيتش الذي سيقرر على أبعد تقدير ما إذا كان سيشارك اليوم األربعاء 

 من دون تردد انسحبتلربما ( غير مونتي كارلو)كنت في مكان آخر 

 سلة الميناء والكفل تحسمان صدارة المرحلة الثانية للدرجة األولى  07/04/2013 

قبل انطالق المرحلة الثانية ألسباب  لمنسحباالكفل والسماوة والكوت والعمارة وآل بدير 
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 .مادية

ومصيره بيــد ( الصقور)لن أعود إلى ( :المدى)بهدوء ويؤكد لـ ينسحبباسم جمال  04/04/2013 

 ! الجمهور

 األولمبية توضح موقفها من قضية اتحاد الفروسية  18/03/2013 

 ينسحبونمنذ عقود عدة وكان رياضيونا وانديتنا ومنتخباتنا الوطنية من دون استثناء 

 …عندما تضعهم القرعة أو نظام اجراء البطولة في مواجهة رياضي

كما تم تداول ذلك في بعض ( اسرائيل)من كل بطولة تشارك فيها  ننسحبال يمكن ان 

ة في الدورتين االولمبية والبارالمبية من المشارك انسحابناوسائل االعالم الن ذلك يعني 

 وبطوالت العالم المختلفة

 ذهبيتان وثالث برونزيات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي  18/03/2013 

تمكن البطل علي صدام من الفوز على نظيره الروسي ارتم كوزيف في نهائي البطولة 

 للبطل الواعد حسن مصطفى عندما تمكن من هزيمة نظيره ينسحبوالحال 

 فيـرر يوّد ع بطولة إنديان ويلـز للتنس  10/03/2013 

ل  -الذي أحرز بطولتين منذ مطلع العام  -ولم يخرج فيرر  من أية بطولة من دورها األو 

 العام الماضي، من دون احتساب خروجه من شنغهاي  منذ خسارته في سينسيناتي في آب

 ً ل الماضي منسحبا  .في تشرين األو 

 السركال ينفي نيَّـته االنسحاب من االنتخابات اآلسيوية  24/02/2013 

من المعركة  سينسحبوتوقع في الوقت ذاته أال يستمر السركال في ترشيحه الى النهاية و

 .قبل موعد االنتخابات حسب قوله

 سلة الكهرباء تواصل الفوز والموفقية يخفق مجدداً  23/02/2013 

أن غياب المنحة عن النادي أثقل النادي بالديون وإذا لم تتدخل الوزارة بتقييم النادي تمهيدا  

 من المرحلة الثانية سننسحبإلعادة منحه او تدعم الحكومة المحلية النادي فأننا 

 آزارينكا تحتفظ بلقب بطولة قطــر للتنس  18/02/2013 

وكان من المفترض ان تلعب آزارينكا مع سيرينا في قبل نهائي بطولة برزبين في 

 قبل بداية اللقاء بسبب اصابة في القدم اليمنى انسحبتاستراليا الشهر الماضي لكنها 

 تشافي يغيب لخمسة عشر يوماً عن برشلونة  05/02/2013 

 66اإلسباني لكرة القدم في وقٍت سابق أن  صانع اللعب البالغ من العمر وأعلن االتحاد 

 ...من تشكيلة المنتخب الوطني انسحبعاما  

 ! تهديد أم تقييد ؟.. شروط حكيم مع الوطني ..بالمناسبة 28/01/2013 

من المنتخب الوطني  سانسحباذا لم يوافق اتحاد الكرة على شروطي فانا اعلنها امامكم 

 ولن أقبل مواصلة المهمة من دون عقد ساٍر لمدة ثالث سنوات
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 وحكيم يشكو قلة فترة التحضير .. اتحاد الكرة يتسلم راية الخليج  19/01/2013 

شاكر مع الصحفيين واإلعالميين العراقيين قبل نهاية المؤتمر الصحفي احتجاجا   انسحبو

 للجنة اإلعالمية في الدورة البحريني توفيق الصالحيعلى تصرف غريب من قبل رئيس ا

 عقبة كبيرة أمام مهاجمي المنتخبات الخليجية .. ناظم شاكر 16/01/2013 

ومنحها إلى الالعب الشاب في حينها باسم قاسم حيث  2339ألنه مثل المنتخب منذ عام 

 من المنتخب بصيغة تدريجية ينسحبأزعج هذا القرار ناظم شاكر كثيرا  وجعله 

 ! الفهـد بيـن مطرقة األسود وسندان النهائي 13/01/2013 

ثالث مرات   ونسي رئيس االتحاد الكويتي ان المنتخب العراقي قد سبق له وفاز باللقب

 ضده" التضبيطات"من الدورة ثالث مرات ايضا بسبب  أنسحبو

 ! لتخدير األسود( فبركة)انسحاب الكويت  08/01/2013 

من الدورة الحالية ما لم  ينسحبوأشار الفهد في تصريحه إلى أن المنتخب الكويتي قد 

يوافق مجلس األمة الكويتي على مقترح الضرورة الذي بادر به أمير الدولة في اجتماع 

 .المجلس اليوم األربعاء

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo  انسحب 

N.  Fecha  

 البنك المركزي وهدر المال العام  53/05/2013 

الهدف األول للبنك )الدينار من التداول ويخفف من اآلثار التضخمية  يسحبفببيع الدوالر 

 (المركزي

 إساءة استخدام السياسة النقدية وراء انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر  20/03/2013 

مليون دوالر،  555 – 155مزاد بيع العملة كانت تعرض فيه من "وأشار الصائغ إلى أن 

 "كميات من العملة المحلية يسحباألمر الذي يوفر سيولة مالية من الدوالر أمام الدينار، و

 05/03/2013 Petro China  تعتزم مشاركةExxon Mobil  في تطوير حقل غرب القرنة 

شركة اكسون موبيل األمريكية من حقل غرب  تنسحبوكانت مصادر نفطية توقعت ان 

 ...القرنة

 

 

رأي -المدى  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  
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 (  6 - 0) والسياسة والحكم .. الجيش المصري 27/05/2013 

الشرطة بصورة مفاجئة ومريبة في كافة أنحاء مصر  انسحبتوفي حدود السادسة مساء 

 وتم فتح السجون وهروب عديد من المسجونين الجنائيين والمعتقلين السياسيين

عدد من ممثلي حزب الوفد من الجمعية بالمخالفة لقرار رئيس الحزب  انسحبكما 

 واستمر آخرون

 حول نظريات المطبخ األميركي وأساطير العائلة العراقية  09/04/2013 

  وبعد سنوات من التنافس الواضح على مرحلة قتل األب، بدا من المهم التفكير في مرحلة

القاتل األصلي من المطبخ تاركا الميدان مفتوحا لقتلة  سينسحبما بعد األب، كيف 

 نشأت هنا أسطورة استعادة السيادة  مزيفين،

 ( 1 – 0)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  22/02/2013 

منها الحقا الوزيران الصدريان متهمين اللجنة بعدم المهنية في إصدار القرارات،  انسحب

 !مما يجعلنا في النهاية أمام لجنة تنتمي بالكامل إلى كتلة رئيس مجلس الوزراء

 ثالثة دوافع للعنف فـي العراق : دودج..من فدائيي صدام إلى فدائيي المالكي 26/01/2013 

شهرا   21كان ذلك مزعجا  بعض الشيء وبخاصة أن هذه الحادثة تبعت مثيلتها قبل 

 فيه القوات األميركية من العراق انسحبتوتحديدا  في اليوم نفسه الذي 

 مقارنة مختلّة بين الدستور العراقي والدستور المصري الجديد  25/01/2013 

  !تأميناته وينصرف ليشتري زبانية عدي العقار بال منافس بأقل ثمن ممكن يسحبفالكل 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo انصاع 

N.  Fecha  

 شهور والمالكي قد يرسل ضباطه لالستجواب  3لم نجتمع منذ : األمن النيابية 62/06/2013 

 ،"لقرارات مجلس النواب وال يلتزم بها ينصاعكون ان رئيس الوزراء ال 

لجوء المالكي للحل األمني سيؤجج الطائفية ويكرس نهجه غير : لجنة األمن والدفاع 22/06/2013 

 الرشيد 

 القوات األمنية ألوامر قادتها تنصاع"تظاهرات نينوى ان وال يستبعد المتحدث باسم 
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رأي -المدى  

        Verbo انصاع 

N.  Fecha  

 إلـى غاية أن تنقلــب الدنيا  15/05/2013 

للدستور كرئيس للحكومة  ينصاعانقلبت حينما لم نعد نفهم بالضبط متى يجب عليه أن 

 .ومتى له أن يعمل برأيه كأبٍ يعلم ماال نعلم في ملفاٍت قانونية بحتة

 

 

محليات -المدى  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 طالب الكليات األهلية يتظاهرون في البصرة ضد االمتحانات الموحدة  19/05/2013 

جامعة، أربع منها تم تأسيسها بعد العام ( 23)ويبلغ عدد الجامعات العراقية حاليا  نحو 

 (2359)في العام  تأسست، وتعد جامعة بغداد هي األقدم، إذ (1556)

 البيئة تقرر إيقاف العاملين فـي عيادات األشعة بعد إتمام عام على وظيفتهم  19/05/2013 

ومن أهدافها حماية البيئة والحفاظ على  1556خالل العام  تأسستيذكر أن وزارة البيئة 

 الطبيعة والتنوع اإلحيائي

" أجواء طيبة"اتحاد الطلبة ينتقد أخطاء أسئلة االمتحانات الوزارية ويطالب بتوفير  19/05/2013 

 للطالب 

عام جامعة، أربع منها تم تأسيسها بعد ال( 23)ويبلغ عدد الجامعات العراقية حاليا  نحو 

 (...2359)في العام  تأسست، وتعد جامعة بغداد هي األقدم، إذ (1556)

يرفع الكراهية بين " مسح شامل"األديب يدّشن أعلى سارية للعلم ويدعو الجامعات لـ  15/05/2013 

 المجتمع العراقي 

جامعة، أربع منها تم تأسيسها بعد العام ( 23)ويبلغ عدد الجامعات العراقية حاليا  نحو 

 (2359)في العام  تأسست، وتعد جامعة بغداد هي األقدم، إذ (1556)

الدولة "ضد " إلكتروني"أنصار اإلسالم ترد على مقتل زعيمها فـي الموصل بهجوم  23/05/2013 

 " اإلسالمية

وورد اسمها على الالئحة االميركية  1552( ديسمبر)الجماعة في كانون االول  وتأسست

 .للمنظمات االرهابية

التنظيم بشكله الحالي على يد االردني ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل بغارة  وتأسس
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، بعدما تمكن من السيطرة على مناطق كبيرة في 1553( يونيو)اميركية في حزيران 

 .غرب وشمال العراق

 عاماً للبيئة الزالة اثار الحروب والدمار  0410مجلس الوزراء يقرر اعتبار  11/05/2013 

ومن أهدافها حماية البيئة والحفاظ على  1556خالل العام  تأسستيذكر أن وزارة البيئة 

 الطبيعة والتنوع اإلحيائي وتعزيز موارد التنمية المستدامة

 نخشى اسكاتنا نتيجة تراكم ديون استعمال الطيف الترددي : مدراء محطات فضائية 15/05/2013 

خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات "وتابع أن ذلك أدى إلى 

من قبل سلطة  1552سنة  تأسستيذكر أن هيئة اإلعالم واالتصاالت ". حكومية

 االئتالف المؤقتة

 احتفالت واسعة فـي السليمانية لمناسبة تحسن صحة الرئيس طالباني  23/05/2013 

الشفاء التام للرئيس وان يعود الينا باقرب وقت الننا النرضى بديال بغير قيادة الرئيس 

بقيادته الحكيمة وكذلك عودته  تاسسجالل طالباني لالتحاد الوطني الكردستاني الذي 

 لعراقلرأب الصدع في االوضاع السياسية في ا

وان يكون بين ابناء شعبه وخاصة نحن من ابناء حزبه االتحاد الوطني الكردستاني الذي 

وناضل من اجله وافنى زهرة شبابه في سبيل تحقيق اماني الشعب الكردي  تاسس

 بالحرية والديمقراطية واالستقالل

ملفات فساد "ّددهم بـ منتسبي شركة أسمدة الجنوب يطالبون بإعفاء مديرهم واالخير يه 29/05/2013 

 " إداري

( كم جنوب غربي البصرة 55)الشركة العامة لصناعة االسمدة في خور الزبير وتأسست

 2335في عام 

 " تلّوث كبير"متخصصون بالبيئة يحذّرون من تعّرض مصادر المياه في ذي قار إلى  23/05/2013 

، ومن أهدافها حماية البيئة والحفاظ على 1556خالل العام  تأسستيذكر أن وزارة البيئة 

 الطبيعة والتنوع اإلحيائي

 سندعم المشاريع الفنية فـي اإلقليم : عمـاد أحمـد 13/05/2013 

منذ أربع سنوات بجهود عدد من الفنانين وتقدم خدماتها  تأسسيذكر أن دار باران الفني 

 تشكيليللشباب في مجال فن الموسيقى والفن ال

وكما أوضح المشرف على مركز أنديشة الثقافي لنائب رئيس حكومة اإلقليم أن المركز 

 1521عام  تأسس

 " األفالم اإلباحية"من الشباب يدمنون %" 19"باحث من تكريت يعلن أن  11/05/2013 

جامعة، أربع منها تم تأسيسها بعد العام ( 23)ويبلغ عدد الجامعات العراقية حاليا  نحو 

 ،(2359)في العام  تأسست، وتعد جامعة بغداد هي األقدم، إذ (1556)
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وتعلن عن وقفة " الوحشية"نقابة المحامين تصف اعتقال محامين في األنبار بـ  53/05/2013 

 احتجاجية اليوم 

 2366الصادر سنة  32بموجب القانون رقم  تأسستيذكر أن نقابة المحامين العراقيين 

وكان نجيب السويدي أول نقيب للمحامين، وهي تضم اليوم في عضويتها آالف المحامين 

 .في عموم العراق

سايكس بيكو لن تشهد ذكراها المئة والعراق برميل بارود يمكنه إحراق : الغارديان 08/05/2013 

 الهالل الخصيب 

بيكو، لم تكن منطقية وال  -بموجب اتفاقية سايكس تأسستحدود دول الشرق األوسط التي 

 عملية، ولم تتمتع بأية شرعية في أذهان الشعب العربي

 لفنون الجميلة في دهوك انطالق المهرجان العشرين ل 06/05/2013 

على يد مجموعة من  2331في العام  تأسسيذكر ان معهد الفنون الجميلة في دهوك قد 

 الفنانين التشكيليين والمسرحيين والموسيقيين في محافظة دهوك

 الموصل تنجز مكتبتها اإللكترونية وتطالب السياحة واآلثار بتسليم مخطوطاتها  55/05/2013 

وعرفت ( 2312)عام  تأسستهي أهم وأقدم المكتبات في المنطقة الشمالية للعراق، 

 آنذاك بالمكتبة العمومية

 أعوام من الدراسة  1طالبات ينتقدن عدم تأمين الوظيفة بعد عناء  05/05/2013 

من الجدير بالذكر إن محافظة بابل تضم معهدين احدهما للمعلمين واآلخر للمعلمات 

 واسهما في رفد العملية التربوية بمئات الخريجين سنويا 2393ير عام األخ تأسسو

 العملية الديمقراطية فـي كردستان لن تتراجع : بارزاني 05/05/2013 

من اجل شخص واحد سواء  يتأسسمؤكدا ان نظام الحكم في اإلقليم ليس رئاسيا  وهو لم 

 حسن ذلك الشخص أم ساء

من اجل شخص واحد سواء  يتأسسثم إن نظام الحكم في اإلقليم ليس رئاسيا  وهو لم 

 حسن ذلك الشخص أم ساء

ووضعوا " العراق في قلوبنا"كتبوا : مواقع حكومية 1يهاجمون " مجهولون"قراصنة  05/05/2013 

 أغاني لحسين نعمة 

تج عنها توقفه لعدة فقد تعرض موقع رئيس الوزراء نوري المالكي الى هجمات عديدة ن

للثأر من عملية القرصنة، الى  تأسستمرات، ولم تسلم حتى صفحة انصاره التي 

 .اعتداءات الهاكرز

 اإلعمار واإلسكان تضاعف مدة تقسيط الوحدات السكنية لألرامل واأليتام والمعاقين  29/04/2013 

 655، برأسمال قدره 1552لسنة ( 22)صندوق اإلسكان بموجب األمر رقم  تأسسو

 مليار دينار ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع اإلسكان
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 نقابة المهندسين واتحاد المهندسين في اإلقليم يتفقان على عقد مؤتمر لتوحيدهما  28/042013 

ي الكردستاني واتحاد جمع كل من نقابة مهندسي كردستان التابع للحزب الديمقراط

 1555في العام  تأسسامهندسي كردستان التابع لحزب االتحاد الوطني الكردستاني اللذان 

 للدفاع عن حقوق المهندسين في إقليم كردستان

 باريس تتفق مع المستنصرية على تطوير تدريس اللغة الفرنسية  27/04/2013 

، وتهدف إلى (2335من آذار  15الـ)في  تأسستيذكر أن المنظمة الدولية الفرانكفونية، 

ن منها  تعزيز العالقة بين الد ول والحكومات التي تتكو 

وخوض .. النجف يستطيع إصالح أخطاء جسيمة ارتكبها المالكي-محور أربيل: عالوي 22/04/2013 

 مفاوضات مع واشنطن وطهران 

العام الماضي في لقاءات أربيل والنجف،  تأسسأراهن بثقة على التفاهم العميق الذي "

على قاعدة العمل المشترك الذي يهدف لكبح جماح الدكتاتورية وإصالح أخطاء جسيمة 

 ".ارتكبها رئيس الحكومة نوري المالكي خالل سبع سنوات أمضاها في منصبه

عليهم أثناء " االعتداء"إعالميون يتهمون رئيس جامعة البصرة باستخدام حمايته لـ 17/04/2013 

 تظاهرة لألساتذة الجامعيين 

وتعد جامعة البصرة اول مؤسسة علمية في البصرة تخرج من منها اساتذة وعلماء حيث 

 2332عام  تأسست، استاذا جامعيا في كلياتها المختلفة، و1355تضم اكثر من 

بدعوة الحكومة إلى االعتراف بها عاصمةً " التراث البابلي"بابل تختتم مهرجان  14/04/2013 

 تاريخية 

، وكانت الغاية 1553قبل العام  تأسسبرلمان الشباب العراق في بابل "وبين الفتالوي أن 

 "…من تأسيسه هي إعطاء الدور القيادي لشباب العراق والنهوض بطموحاته وتطلعاته

 الى ليل وسمومه تهّدد حياة مئات األسر " سوسة"خان عمالق يحول نهار عمود د 14/04/2013 

شركة النفط "ويعبر الطابور عن استغرابه من عدم التمكن من التعامل مع النيران مبينا 

ويفترض أن تكون قد حصلت على الخبرة الكافية 2356  في العام تأسستفي القيارة 

 طوال ستين عاما  من عمرها

ً في صفحات أنصار المالكي على فيسبوك بسبب ملف  12/04/2013  ً رهيبا المدى ترصد ارتباكا

 االجتثاث 

 تأسسنا: أحلى ما بحزب الدعوة انه يقول"اما عبد المنعم وعلى الصفحة نفسها فيقول 

 "بفكر الشهيد الصدر وبنت الهدى

 البيئة تكشف عن تحسن نوعية مياه األنهار بسبب ارتفاع المناسيب فيها  11/04/2013 

يشار الى ان مشروعي التحسس النائي لمراقبة المصادر المائية والصرف الصحي في 

لمراقبة وتحليل المعطيات الواردة من أجهزة تم نصبها على نقاط  تأسسابغداد وضواحيها 

 معينة في نهر دجلة وديالى والمصب العام
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الشركات األجنبية " تهميش"منتسبو نفط الجنوب يتظاهرون للمرة الثالثة ضد  07/04/2013 

 لحقوقهم 

، وتعد  أكبر شركات النفط في العراق من 2333شركة نفط الجنوب في العام  وتأسست

 حيث اإلنتاج والتصدير

 واسط تثقّف مرّشحاتها بشأن االتصال الجماهيري والدعاية االنتخابية  04/04/2013 

وهي  1556في محافظة واسط أواخر عام  تأسستوكانت منظمة المرأة الديمقراطية، 

 منظمة نسوية تهدف إلى تطوير وتأهيل القدرات لمختلف الشرائح النسوية في المحافظة

 صحافة كردستان  03/04/2013 

وإهمال االتفاقات المعقودة بين القوى السياسية وعدم العمل في إطار التوافق السياسي 

 .عليه العملية السياسية في العراق تأسستالذي 

 أميركا تخلّت عن نفوذها في العراق لصالح ميليشيات وحلفاء مرتبطين بإيران  01/04/2013 

لعراق وتشجعها على دعم وتؤيد إيران بقوة مجموعات شبه عسكرية وسياسية في ا

بعض هذه المجموعات وتدربت على يد الحرس الثوري اإليراني في  وتأسست. المالكي

 سنوات الثمانينات من اجل مقاتلة صدام

 بإدارة السياسيين " بنك الكذب"محاوالت من الناصرية إلنشاء .. في أول نيسان 31/03/2013 

 ".ألن هكذا مشروع لن يفلس في العراق أبداهذا البنك دلوني عليه ألستثمره  تأسسإذا "

 مليارا فقط  133تريليونات دينار الى  3هيئة النزاهة تعلن انخفاض الفساد من  31/03/2013 

 .، وفق امر سلطة االئتالف المؤقتة1552هيئة النزاهة أواخر عام  وتأسست

 غلفنا سقوف منازلنا بالسعف لحين تسلّمنا قرض البناء : مقترضو صندوق اإلسكان 19/03/2013 

 655، برأسمال قدره 1552لسنة ( 22)صندوق اإلسكان بموجب األمر رقم  تأسسو

 مليار دينار

اللجنة النيابية تدعو الحكومة لتحسين ظروف منتسبي نفط الجنوب والكـف عن  16/03/2013 

 تهديدهم بالطـرد 

، وتعد اكبر شركات النفط في العراق من 2333شركة نفط الجنوب في العام  تأسست

 حيث اإلنتاج والتصدير

الهالل األحمر تعرب عن خيبتها من قلّة التخصيصات الحكومية وتؤكد اهتمامها بالفئات  16/03/2013 

 المهّمشة 

لعهد الملكي أرشد على يد أمين بغداد في ا تأسستأن جمعية الهالل األحمر   يشار إلى

 2361العمري، عام 

 الحكومي " اإلهمال"موظفو ألبان كربالء مهّددون بالتسريح الجماعي بعد  12/03/2013 

مطلع السبعينات وهو من المصانع الحكومية الكبيرة  تأسسيذكر أن معمل ألبان الوسام 
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نهاية  المتخصصة في صناعة األلبان ومشتقات الحليب وتحول إلى مصنع قطاع خاص

 2399عام 

 بـدء اعتصــام موظفي شركــة التجارة واألغذيــة في بابل للمطالبة بتحســين رواتبهم  11/03/2013 

في منتصف السبعينات من القرن  تأسستيذكر أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 

 الماضي

معاقو العراق يخوضون االنتخابات المحلية ويسعون لدخول البرلمان بكيان يناهض  10/03/2013 

 تهميشهم 

وبحسب اإلحصاءات المتوافرة، فإن عدد المعاقين المسجلين في تجمعهم االنتخابي، الذي 

 1553عام  تأسس

 نساء دهوك يوزعن الزهور على المواطنين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة  08/03/2013 

 ..2356في العام  تأسسيذكر ان اتحاد نساء إقليم كردستان 

 الموروث البابلي حاضر بتفاصيله في مهرجان األعمال اليدوية للحلّة  04/03/2013 

، (كم جنوب بغداد 255مركزها مدينة الحلة، )يذكر أن كلية الفنون الجميلة في بابل، 

 2393عام  تأسست

 مجلس بغداد غير جاد فـي رقابة المستثمرين بسبب فساده من الداخل : مسؤول محليّ  03/03/2013 

يعد من أكبر المجمعات السياسية على نهر دجلة في ( النادي اللبناني)يذكر أن مجمع 

بإدارة لبنانية ويحوي مطعما ومقهى وصالة  1525المجمع في العام  وتأسسبغداد 

 .حفالت إضافة إلى قاعة لالجتماعات

 األنبار تلفت انتباه العالم بثالثة بحوث عن الطاقة  24/02/2013 

م 2316ضمن صنوف الجيش العراقي عام  تأسستيذكر أن أول فرقة للجوق الموسيقي، 

 أسوة بالجيوش المتقدمة والحديثة لتقوم بواجبات المراسيم والحفالت آنذاك

 السليمانية تحتضن مؤتمر ميزوبوتاميا البيئي الثالث  23/02/2013 

 ديار بكر في تركيا( آمد)  في منطقة 1522عام  تأسستوان هذه الشبكة التي 

 العيش السلمي ال يكفي من دون دور عبادة ومقابر وتعيينات : أقليات الديوانية 19/02/2013 

، (1522من آب  19الـ)ي مركز الذاكرة الموسوعية في محافظة الديوانية، ف وتأسس

 لسنة( 35)وادخل ضمن قانون الحفاظ على الوثائق رقم 

 افتتاح الخط الثاني إلنتاج األدوية فـي معمل باينير  19/02/2013 

شركة بايونير في السليمانية بموجب ترخيص من وزارة الصحة العراقية في  وتأسست

 1525العام 

 حفل واسع إلحياء ذكرى جمهورية مهاباد بأربيل  19/02/2013 

في أقصى شمال غرب ايران ولقيت الدعم بشكل وقتي  تأسستوكانت جمهورية مهاباد 
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 من االتحاد السوفيتي السابق

 الديوانية توصي بإعفاء رئيس الجامعة لشموله بالمساءلة والعدالة  13/02/2013 

في محافظة الديوانية، تظاهرات  2393بداية العام  تأسستوشهدت جامعة القادسية التي 

 نظمها العشرات من أساتذة وموظفي وطالب طلبة الكليات

 ( 03)تقرير ديوان الرقابة المالية  10/02/2013 

هذه اإلدارات  تأسسمما يشكل عبئا  على خزينة العامة للدولة حيث كان احد أهداف 

 باح التي تحققها لتغذية إيرادات الدولة بهاهو االستفادة من األر( الشركات العامة)

 سنة يقيم معرضه التشكيلي األول  10عمره " كلينكس"بائع  59/02/2013 

وكان مرتبطا  1552بيت العراق اآلمن لأليتام، الذي آوى حسين مطلع العام  تأسسو

  1553إليواء األطفال المشردين ومن ثم استقل في عام   بمنظمة أطفال كردستان

 جامعة بابل تدعو إلى إرساء عالقة الشراكة مع المجتمع  53/02/2013 

ثالثة   على  كلية تتوزع 15، وتضم حاليا  15/2/2332جامعة بابل في  وتأسست

 .مجمعات تقع جميعها في مدينة الحلة 

  حكومة كربالء تُخلي مقر اتحاد الشعراء الشعبيين واألخير يُطالب بإيقاف التهميش 52/02/2013 

 1552سنة  وتأسسشاعرا   125ويضم االتحاد العام للشعراء الشعبيين 

 رابطة المرأة تطالب بتمثيل حقيقي للنساء في الوزارات والهيئات الحكومية  52/02/2013 

، ونفذت العديد من البرامج الخاصة 1555منظمة بنت الرافدين، في العام  تأسستو

 .بتمكين المرأة، وتأهيلها لممارسة دورها القيادي في المجتمع

 الحكومة تغلق قلب بغداد حماية لبضع عشرات من أنصار المالكي تظاهروا تأييداً له  19/01/2013 

كتلة فرسان أنصار القانون قبل أربع سنوات وتعتزم دخول االنتخابات المحلية  وتأسست

 في نيسان المقبل

 افتتاح معرض للغرافيك في السليمانية  15/01/2013 

وهي " بنات الغرافيك"في أيلول من العام الماضي بـ تأسستويطلق على المجموعة التي 

 ..تتكون من سبع فنانات، جميعهن خريجات معهد الفنون بالسليمانية

 رئيس برلمان اإلقليم يدعو إلى نشر الوعي البيئي  14/01/2013 

من جانبه تحدث السيد رئيس البرلمان عن أهمية حماية البيئة على المستوى العالمي، 

 ...أحزاب عديدة باسم حزب الخضر تأسستشعوب العالم بهذه المسألة، حتى واهتمامات 

البستنة والغابات تباشر تجديد شباب غابات واسط وتناشد حكومتها شمولها بتنمية  22/02/2013 

 األقاليم 

  في مدخل مدينة الكوت بمساحة قدرها 2352عام  تأسسوكان مشروع غابات واسط قد 

 دونما  موزعة على موقعين 2663
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 تكريت تعلن عن انتاج أكياس بالستك صديقة للبيئة  21/02/2013 

كم شرق  15)هي إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، ويقع مقرها في قضاء الدور 

 تحت إشراف شركة ثومسن الفرنسية 2392في العام  تأسست، و(تكريت

 وفاة الروائية الكردية أحالم منصور  11/01/2013 

وكانت أول فتاة كردية في خانقين تدخل المعترك الثقافي، حيث كانت عضوة في جمعية 

 .إلى جانب كتاب وأدباء معروفين 2331في العام  تأسسالمنتدى الثقافي الذي 

 أعداد الطلبة في جامعة تكريت لهذا العام أكبر من طاقتها االستيعابية  53/02/2013 

 من ثالث كليات وتطورت عبر مراحل زمنية 2393عام  تأسستيذكر أن جامعة تكريت 

 ! هيئة التعليم التقني تمنع التدريسيين من حق التمتع بالعطلة الربيعية  53/02/2013 

وانضمت " المعاهد الفنية  مؤسسة"باسم  2333عام  تأسستيشار إلى ان هيئة المعاهد 

 2331إلى وزارة التعليم العالي عام 

 شاب يوزع ديواناً شعرياً في حفل خطوبته بدال من الحلويات  09/01/2013 

يعتبر أحد المؤسسين ( 2936 - 2333)، (نالي)أن الشاعر الكردي خضر أحمد الملقب بـ

في منطقة  تأسستنسبة الى إمارة بابان الكردية التي )للمدرسة الشعرية البابانية 

 (كم شمال السليمانية 25قالجوالن 

 حالة عنف للنساء ضد الرجال  044كردستان تسجل  56/02/2013 

، وحصل في آذار 1556في أيار من عام  تأسسيشار إلى أن اتحاد رجال كردستان 

 على اإلجازة الرسمية، 1553

 إقليم كردستان يعلن السادس من كانون الثاني عطلة رسمية بمناسبة عيد الجيش  03/01/2013 

م أولى وحدات القوات المسلحة العراقية خالل االنتداب البريطاني للعراق عا تأسستو

2312... 

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 المعارضة السورية تختار غسان هيتو لقيادة الحكومة المؤقتة  20/03/2013 

في  تأسستهو عضو مؤسس في جمعية الدعم القانوني للجالية العربية والمسلمة التي 

 …1552الواليات المتحدة العام 

 اغتيال معارض بارز في تونس  06/02/2013 

بعد قيام الثورة  تأسستكان الناطق الرسمي لحركة الوطنيون الديمقراطيون، التي 
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 .التونسية

 ظهور علنّي مفاجئ لفيدل كاسترو للتصويت في االنتخابات  04/02/2013 

ديسمبر في كراكاس بمبادرة من الرئيس /في كانون األول تأسستوكانت هذه المنظمة 

 .ويلي هوغو تشافيز وتضم كل دول األميركيتين باستثناء كندا والواليات المتحدةالفنز

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

الرياضة العراقية ما زالت غارقة في أحالم البُنى التحتية الحديثة والمراكز التدريبية  09/04/2013 

 ( 0-1)المتخصصة 

وكانت احدى القاعات الصغيرة في ملعب الشعب الدولي حيث اول مقر للجنة االولمبية 

 للجنة االولمبية المخطوف احمد الحجية   وانشأه الرئيس السابق اسسهالعراقية 

ما يجري في بعض االنتخابات ممارسة (:المدى)األمين العام للجنة البارالمبية العراقية لـ 08/04/2013 

 ! غير نظيفة

لقد كان حضورنا جيدا  ونمتلك الخبرة والحضور عربيا  كوننا اول لجنة بارالمبية عربية، 

 1556اللجنة البارالمبية العراقية في عام  تأسستإذ 

 حـل فريق كرة القدم في نادي العلوم والتكنولوجيا  07/04/2013 

الهيئة االدارية والوزارة بشكل عام وبما ينعكس بشكل صحيح على العمل في النادي الذي 

 .اصال لخدمة الرياضة في الوزارة تأسس

 ليفربول يلعب للمرة األولى بتأريخه في أستراليا  04/04/2013 

منذ ثمانية أعوام  تأسسوقال انطوني دي بييترو رئيس نادي ملبورن فيكتوري الذي 

 ليفربول أحد أشهر األندية على كوكب األرض

 المدرسة التخصصية في البصرة تنتظر الرعاية والدعم : حسن مولى 25/02/2013 

 المدرسة التخصصية في البصرة؟ تأسستمتى 

المدرسة التخصصية في محافظة البصرة قبل خمسة أشهر من اآلن بإيعاز  تأسستـ لقد 

 نا الوطني السابق بسام رؤوفمن العب منتخب
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اقتصاد -المدى  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 خارج الحدود  30/05/2013 

من اإلنتاج العالمي للنفط، ويبلغ عدد % 65تؤمن نحو  2335عام  تأسستوالمنظمة التي 

 دولة 21أعضائها الحاليين 

الطاقة البديلة تحظى باهتمام الدول المتقدمة وسط مخاوف محلية من انخفاض أسعار  15/05/2013 

 البترول 

كمؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل على  1559معهد العراق للطاقة في عام  تأسسوقد 

 ترشيد سياسة الطاقة في العراق

 المصرف التجاري يعتزم توسيع أنشطة في لبنان وتركيا  15/05/2013 

كبنك تجاري ويحتكر عمليا خطابات الضمان التي  1556عام  تأسسلبنك الذي ويعمل ا

 تستخدم في التجارة الدولية لضمان مشتريات الحكومة

 سيسكو تنفذ مشروع الحكومة اإللكترونية الخاص بالعاصمة  22/05/2013 

 تأسست، شركة أميركية متخصصة في مجال المعدات الشبكية، Ciscoوشركة سيسكو 

 من قبل مجموعة من الباحثين والعلماء 2392عام 

 بغــداد األكثر حظــاً من طهران والريــاض عــلى رئاسة أوبــك  25/04/2013 

بحضور  2335في بغداد عام  وتأسستمن إنتاج النفط في العالم %  25وتمتلك اوبك 

 .ممثلي السعودية والكويت وايران وفنزويال

 مستعدون لحفر آبار في كردستان إذا كلفتنا وزارة النفط : شركة الحفر العراقية 23/04/2013 

لحفر   ، وللشركة عقود مع اكسون موبيل2335عام  تأسست  ان شركة الحفر العراقية

 بئرا 16بحقل الزبير لحفر   البريطانية" أي ان أي"  بئرا ومع شركة 15

الـدولـة تسمـح باستيراد حتى الماء والهواء وتهمل الصناعة : صنـاعيـون وتجـار 23/03/2013 

 المحليّة 

في  1553عام  تأسستيذكر ان رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق 

 بغداد ولها فروع في عدة محافظات

 األسواق المالية ودورها فـي تمويل التنمية : وجهة نظر اقتصادية 26/02/2013 

بهدف تنظيم عملية بيع وشراء األوراق  1552في عام  تأسسسوق األوراق المالية الذي 

 شركة تحويل مالي 63شركة صيرفة و 299المالية و يضم أكثر من 

سوق العقارات تستسلم و.. راتب 144لسلفة الـ  0413ال تخصيصات في موازنة  25/02/2013 



 

646 

 

 للركود 

لسلطة االئتالف، برأسمال  1552من عام ( 22)صندوق اإلسكان بموجب األمر  تأسسو

 مليار دينار 655قدره 

رؤوس أموال قطرية وخليجية تتحّكم بمزاد المركزي ومخزونه من الذهب : المال 24/02/2013 

 %  3انخفض بنسبة 

في العراق، ولدينا  تأسستهناك رؤوس أموال أجنبية لمصارف عراقية "الفتا إلى أن 

مصرف بغداد ومصرف االئتمان ومصرف )ثالثة أمثلة على هذه المصارف وهي 

 (.المنصور

 مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني ينوي فتح ثالثة فروع في العراق  12/02/2013 

، من خالل اندماج مصرفين 2333في عام  سستأيذكر أن مصرف ستاندرد تشارترد 

 منفصلين، هما ستاندرد البريطاني الجنوب أفريقي

 وجادون في االستثمار . . سيارات الفولفو ستعود :السويد  21/01/2013 

في مدينة  2313شركة فولفو السويدية لتصنيع السيارات الثقيلة والصغيرة سنة  تأسستو

 جوتنبرج غرب السويد

 انـتقادات ألداء مجـلـس المـحافـظة بـسبب تأخر إنشاء سوق البـصرة لألوراق المالية  19/01/2013 

يشار إلى أن سوق البصرة لألوراق المالية سوف ترتبط في حال افتتاحها بسوق العراق 

 1552في حزيران من العام  تأسستلألوراق المالية في بغداد، والتي 

 الشركات المساهمة تتهرب من سوق األوراق لعدم التزامها بالمعايير  19/01/2013 

، وتعمل تحت 1552في حزيران   تأسستيذكر أن مقر سوق لألوراق مالية في بغداد، 

 إشراف هيئة األوراق المالية العراقية

 النفط تعتبر رئاسة منظمة أوبك استحقاقاً للعراق  15/01/2013 

 2335في بغداد عام  تأّسستالتي   وتعتبر منظ مة األقطار المصدرة للبترول اوبك

 باالتفاق بين خمس دول هي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويال

 

 

رأي -المدى  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 والسياسة والحكم .. الجيش المصري  13/05/2013 

جمال عبد الناصر تنظيما سريا  داخل " البكباشى " كان تنظيم الضباط األحرار بزعامة 

 2329بعد حرب فلسطين عام  تأسسالقوات المسلحة 
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 الشريك القـوي .. المجتمع المدني  15/05/2013 

وبما أن معظم أنظمة الحكم في العالم العربي ومنها العراق في حقبة البعث المباد، 

وفق ثقافة سياسية تؤلـِ ه الحاكم والزعيم وتعطي األولوية للدولة على حساب  تأسست

 المجتمع

 مراجعة العملية السياسية في ضوء نزاع الهويات  12/05/2013 

العراق الحديث، مملكة ، في ظل االنتداب البريطاني، نتيجة لما انتهت إليه الحرب  تأسس

 .التي كانت ضمن السلطنة العثمانيةالعالمية أألولى و ما آلت إليه البالد 

 لماذا كل هذا اإلصرار على الديمقراطية ؟  16/04/2013 

أول مظاهر الديمقراطية في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن  تأسستأما في فرنسا فقد 

 2393الذي أعلن مع الثورة الفرنسية عام 

 متعددة .. هوية جامعة 11/04/2013 

على الدوافع والمنطلقات الدينية لمكتب إرشاد  تأسسأن هذا التمييز هو عمل ممنهج 

 جماعة اإلخوان المسلمين والذي يمارس مهام الحكم فعليا وإن من وراء الستار

راق  08/04/2013   هذه روايات الدُّعاة األوائل ” الدَّعوة اإلسالمية“في تأسيس .. الع 

تموز بعام كامل،  22أي بعد ثورة  2353( تموز)في يوليو  تأسسإن حزب الدعوة قد 

فاعي هو أحد الثَّالثة األوائل في تشكيل هذا الحزب  والر ِ

 الطرق المستترة للتضليل  26/02/2013 

والتضليل اإلعالمي هو واحد فقط من آليات مؤسسة أكبر وأكثر تشعبا في بنية المجتمع 

على األخالق والدين واألدب والفن  تتأسسي وهي مؤسسة التضليل اإليديولوجي الت

 والقيم والعادات والتقاليد

 ( 1 – 1)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  17/02/2013 

وكان الطرف األمريكي بشكل أساس، والدولي بشكل أقل، العامل المساعد في الوصول 

 1553-1553بعد الحرب األهلية عامي  تأسستإليها، انطالقا من رؤية أمريكية 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo ج  تخرَّ

N.  Fecha  

 افتتاح اول معرض لفرص العمل  15/05/2013 

سعيد بيرس رئيس مركز تنمية العمل في جامعة دهوك أوضح أنهم يهدفون من وراء 

تنظيم هذا المعرض الى خلق جسر للتواصل فيما بين الشركات و الطالب الذين 
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 في هذا العام سيتخرجون

 " األفالم اإلباحية"من الشباب يدمنون %" 19"باحث من تكريت يعلن أن  11/05/2013 

  من تخرج"إنه ( المدى برس)الباحث حميد طه حمد علي في حديث إلى، من جهته قال 

 1521-1522كلية قسم االعالم بكلية اآلداب خالل العام الدراسي 

 أعوام من الدراسة  1طالبات ينتقدن عدم تأمين الوظيفة بعد عناء  55/05/2013 

طالبة من معهد إعداد المعلمات للعام  35 تخرجأعلنت مديرية تربية محافظة بابل، 

 "أمي"الحالي، وفيما وصفت النظام السابق بأنه 

ما مصير "، متسائلة "مضى على تأسيسها عشرات السنين فيها الكثير من عدم التخطيط 

 كل عام وتذهب سنوات التحصيل الدراسي هباء يتخرجنالطالبات اللواتي 

 عيدنا للموظفين والمسؤولون المحليون يبخلـون حتى بالتهـنئة :عمال نينوى يتنّدرون 04/05/2013 

 "…من كلية اإلدارة واالقتصاد قبل أربع سنوات ولم اجد عمال تخرجت"ويضيف محمود 

 مهندسة تتمكن من تصميم منظومة تحّكم باألجهزة المنزلية عبر الهاتف النقّال  27/04/2013 

من قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة  تخرجتيذكر أن المهندسة زهراء المحنة، 

 .بجامعة بابل العام الماضي، وكانت من الطلبة المتفوقين

التعليم العالي تشترط استقالة أعضاء مجلس النواب والمحافظات قبل التقديم للدراسات  24/04/2013 

 العليا 

وثيقة :المستمسكات المطلوبة للتقديم والقبول في الدراسات العليا هي " وأوضحت أن

فيها  تخرجالتخرج مثبت فيها المعدل رقما وكتابة والتسلسل وعدد طلبة الدورة التي 

 ومطابقة الخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه

عليهم أثناء " االعتداء"إعالميون يتهمون رئيس جامعة البصرة باستخدام حمايته لـ 17/04/2013 

 تظاهرة لألساتذة الجامعيين 

من منها اساتذة وعلماء حيث  تخرجوتعد جامعة البصرة اول مؤسسة علمية في البصرة 

 1355تضم اكثر من 

فان بارزاني يحّث على تنمية نيجير..الخيـري " بـــار"فـي مراسيم افتتاح مستشفى  12/02/2013 

 القطاع الخاص 

من الدراسة وأصبحوا أطباء قاموا بأداء القسم والتعهد، أتمنى وأدعوهم  تخرجوافعندما 

 إلى االلتزام بالقسم واإلخالص لما عاهدوا عليه

 سيارات األجرة تغيّرت ألوانها بتغيّر الحكومة  26/01/2013 

من كلية الفنون الجميلة العام  تخرجت" سيارة نوع سايبا"يقول مصطفى سائق تاكسي 

 الفائت ورغم تقديم عدة طلبات للتعيين

 رحيل الفنان الكبير صادق علي شاهين إثر مرض عضال  25/01/2013 
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من أكاديمية الفنون  تخرج، و2363والفنان صادق علي شاهين من تولد بغداد سنة 

 ...2335 - 2332الجميلة سنة 

 تفاقم البطالة هموم المواطن المستمرة  19/01/2013 

كان  تخرجتعندما :  1553يقول المواطن طالل حسن وهو خريج جامعة بغداد عام 

 األمل يخيم على حياتي بان أجد وظيفة حكومية

ً لمبنى البرلمان  16/01/2013  بتصميم من وحي " يرمز إلى الديمقراطية"ُزها حديد تهّدد تصميما

 " الجبال المتآكلة"

في مادة الرياضيات قبل االلتحاق  زها حديد من الجامعة األميركية في بيروت  تخرجت

 .بكلية الهندسة المعمارية في لندن، وهي تحمل الجنسية البريطانية

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 عدّو أمريكا الغامض؟ .. من هو كيم جونغ أون 07/04/2013 

منها عام  تخرجثم بعد عودته إلى بيونغ يانغ دخل جامعة كيم إيل سونغ العسكرية و

1553. 

 شافيز يصارع من أجل الحياة  01/03/2013 

ضابطا في  2335العام  تخرجعاما للقوات المسلحة ببالده إذ  29انتسب وهو ابن 

 .الطيران، كما توسع في دراسة التاريخ والعالقات االجتماعية

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

د (: المدى)القطان لـ..الفضيحة" زلزال"يوصي بإجالء الحقيقة قبل  11/02/2013  سرطان التزوير يهّد 

 ! الشباب في المونديال

في الكلية ونعرف انه في حال عدم رسوب الطالب في  تخرجكما ان هناك أحد الالعبين 

 سنة 11أي سنة اثناء الجامعة يعني عمره 

 نريد أن نعمل في بغداد ونتهيأ للجوالت المؤدية إلى البرازيل : بتروفيتش 10/03/2013 

في  تخرجو  بلغراد عاميشار الى ان المدرب الصربي فالديمير بترو فيتيش المولود في 
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 2396كلية التربية الرياضية فيها عام 

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 منظمة أنترنيوز تقيم حفالً للمتسابقين في دورتها اإلعالمية في مجال الطاقة  55/05/2013 

دورتها اإلعالمية  تخرجأقامت منظمة األنتر نيوز األميركية فرع العراق حفال  لمناسبة 

 األولى التي خصصت لمجال الطاقة النفطية

 األلمـانـية تـعلـن خـطـة لتـوسيع نـطاق عملها في العراق " ســاب" 15/02/2013 

" تحالف الجامعات"كما ستفتتح عد ة مكاتب جديدة وتوِس ع شبكة شركائها ونطاَق برنامج 

يجي الجامعات األعضاء به عند   .تخّرجهمالذي يهدف إلى تعزيز تنافسي ة خر 

 

 

رأي -المدى  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 صناعة الجهل  51/05/2013 

 من الكلية و هم اآلن يحملون شهادة البكالوريوس في الهندسة تخرجواوهؤالء الطلبة 

 و هم المتخرجون من كلية الهندسة، و لن يستطيعوا استيعاب التكنولوجيا الحديثة

 حتى ال نبخس اآلخرين حقوقهم  53/02/2013 

جفدخَل في روعي أن  َمْن   في تلك الجامعات، وبخاصة الطبية منها يتخرَّ

جكما  وسيتخرجونوهم مع ذلك سائرون قُدُما  بنجاح  أصحاب معدالت القبول  يتخرَّ

 العالية

 ليس ألنَّ التدريسيين العراقيين سيتساهلون معهم ويتخرجونينجحون 

 ومبضع الجّراح .. باسم يوسف 56/02/2013 

 ثم حصل علي دكتوراه في جراحة القلب 2339في كلية الطب عام  تخرجوهو طبيب 

 ( 1-1)رموز الثورة وأيقوناتها ..0411في الذكرى الثانية لتظاهرات شباط  52/02/2013 

 من الجامعات وال يجدون فرصة عمل تخرجواكان زيهم يتضمن إشارة مزدوجة، فهم 
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محليات -المدى  

        Verbo تفانى 

N.  Fecha  

 فالحو ناحية شيخ سعد يتظاهرون إلقالة مدير الزراعة بعد تلف محاصيلهم  25/55/2013 

 مع الفالحين متفانمدير الزراعة في ناحبة شيخ سعد ناتجة عن كوه غير 

 رفات من ضحايا الحرب العراقية اإليرانية  844الصليب األحمر تؤكد العثور على  09/05/2013 

في تقديم المساعدة  وتفانيهمانحن سعداء جدا بما تم تحقيقه من قبل إيران والعراق "

 ".ونبقى ملتزمون بتوفير كل الدعم المطلوب

 ! أبو علي الغيور على األمالك العامة  13/56/2013 

عن التضحية  يتفانواالعمل من جديد مع جميع الموظفين اآلخرين متحدين اإلرهاب ولن 

 بأرواحهم من اجل العراق

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo تفانى 

N.  Fecha  

 ! بطلة متـــعددة المواهـــب في زمـــن االستثنـــاء.. باسمــة بهنـــام 23/56/2013 

أن نذكر بكل اعتزاز وفخر َمن ساهموا من االبطال في رفع شأن الرياضة العراقية على 

 لخدمة مفاهيمها النبيلة ومتفانينالمستويات كافة مضحين 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

وبغداد .. كالب الكشف عن المتفجرات ال تعمل جيداً في صيف العراق(: المدى)خبراء لـ  30/05/2013 

 آالف منها  ٤بحاجة الى 

هذه الكالب تحتاج إلى تلقيحات سنوية ضد االلتهابات والديدان والفايروسات واألمراض "

 ...".توفير أجواء مكيفة والغرف مهيأة لالستراحة يتوجبالسارية األخرى، وبالتالي 

 تحول الى نشيج  0443واشنطن تفقد نفوذها في العراق وهدير اسلحتها في حرب  28/03/2013 

على كافة ابناء الشعب ان يكونوا مسؤولين عن انفسهم وعن تصرف  يتوجبحيث 

 .الحكومات التي تمثلهم
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مبهم ويمكن تأويله لقمع الصحافة من دون " الوصول إلى المعلومة"قانون : باحثون 23/03/2013 

 حمايتها 

وجود قانون ينص على  يتوجبولضمان تطبيق حق الوصول الى المعلومات في أي دولة 

 ...هذا الحق

وعليه دعم استقرار العراق والسالم بين .. الغرب زود صدام بأسلحة الدمار: لومونـد 16/03/2013 

 مكّوناته 

: منطقة كردستان العراق"مقال مشترك لهم على صحيفة لوموند، وضعوه تحت عنوان ...

 …"مساندتها يتوجبمنطقة شهيدة 

من % 35عن  علينا أيضا  مساندة إقليم كردستان الذي يستقبل لوحده ما يزيد ويتوجب

 ".الالجئين السوريين الفارين من بلدهم ويستقرون في العراق

 إحالتهم إلى التقاعد  يتوجبالمالكي يتمسك بضباط كبار : األمن النيابية 25/02/2013 

 نينوى تحذّر قرى محاذية لدجلة من فيضان آذار  20/02/2013 

 الحذر فيها يتوجبآذار ونهاية نيسان هي التي  ٥١شهر آذار   ولفت إلى أن الفترة بين

 ناشطون يحذّرون من ضعف إرادة المجتمع في مواجهة المحاصصة  17/02/2013 

 تتوجبالجميع متفق على أن الفساد ال يتعلق بجهة دون أخرى، ومكافحته "مضيفا  أن 

 ".المنظمات والمؤسسات الحكومةتظافر الجهود من الفرد والمجتمع و

 ( 1)تقرير ديوان الرقابة المالية  12/02/2013 

 يتوجبلدى أغلب التشكيالت أرصدة مدينة ودائنة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة 

 .المرفقين مع التقرير( 9)و( 3)معالجتها وكما مبين في الجدولين رقم 

 متظاهرو األنبار ينتظرون الرد على طلبهم بالقدوم إلى بغداد الجمعة المقبلة  10/02/2013 

عليه  توجبيهددون السلم األهلي ويصرون على اإلضرار بمصالح الوطن األمر الذي 

 اتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة

 التحالف الوطني وعد بإنهاء عمل المساءلة والعدالة خالل سنة ونصف : نائب 04/02/2013 

اما فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة فهناك تقدم ايجابي مع ورود بعض "

بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة  يتوجبالخالفات التي مازالت قائمة بشأن المدة التي 

 ".وغلق ملفاتها نهائيا

 وحدة سكنية  160الديوانية توقّع عقدين مع كردستان لبناء  22/01/2013 

على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية لالستثمار، أو هيئة استثمار  يتوجبو

 اإلقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات االستثمار

 لقاء لتوطيد العالقة بين البرلمان والحكومة فـي اإلقليم  22/01/2013 

األخذ بنظر االعتبار هذه  يتوجبألن اللجان لها مالحظاتها الدقيقة حول المشاريع و
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 .المالحظات والعمل من أجلها

 صحافيو الديوانية يتظاهرون للكف عن النزاعات السياسية وإثارة الطائفية  12/01/2013 

اسيين والمتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبنائهم سياستهم جراء أخطاء السي

على العراقيين  توجبعلى أساس الخندقة الطائفية، التي تقود البالد إلى وضع حرج، 

 إظهار صوت العقل

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

 بشار األسد يظهر علناً وسط دمشق  02/05/2013 

تتشارك هذه المعلومات مع الحكومة "على األمم المتحدة أن  يتوجبمشددا على انه 

 السورية وبقية أعضاء مجلس األمن الدولي

 وزراء فرنسا مطالبون بنشر تفاصيل ثرواتهم  16/04/2013 

في الحكومة الفرنسية نشر تفاصيل ذمتهم المالية  63على جميع الوزراء الـ  ويتوجب

 .على مواقعهم التابعة للحكومة على االنترنت

 ألف عسكري من أفغانستان  30أوباما يتعّهد بسحب  13/02/2013 

" تساعد"على الواليات المتحدة أن  يتوجبوقد شدد الرئيس الرئيس األمريكي على أنه 

 ...حلفاءها

 الربيع العربي شّكل تحدياً لفترة عملي بالخارجية : كلينتون 30/01/2013 

كانون الثاني /علينا الرجوع إلى فترة ساتالمي مهام الوزارة في يناير يتوجبأظن أنه "

1553... 

 أين الرهائن؟ : العالم يسأل الجزائر 18/01/2013 

ما زلنا ال ندري بدقة . االسف لمقتل عدد من الرهائن يتوجبفي اللحظة التي اكلمكم فيها "

 ".عددهم وجنسياتهم

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

 درع الدوري هذا الموسم سيكون بلون أخضر : مسلم مبارك 19/05/2013 
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وتمكنا من ذلك في شوط المباراة الثاني الذي   علينا تعديل النتيجة باية وسيلة توجبما 

 .شهد ضياع فرص سهلة عدة للتسجيل 

 دهوك الى نهائيات آسيا بعد فوز مثير على التطبيقية  19/05/2013 

نقاط على العلوم  3على دهوك قبل مباراته االخيرة ان يفوز بفارق اكثر من  توجب

 التطبيقية االردني ليضمن تأهله

 الرياضة بحاجة إلى كشف المستور في مؤتمر التقويم  27/04/2013 

ال ننسى فيها دور وزارة الشباب والرياضة واللجنة االولمبية ولجنة الرياضة والشباب في 

 عليهم العمل الجاد والدعوة الى مؤتمر رياضي يتوجبلذي مجلس النواب ا

 برشلونة يسعى لحسم لقب الليغا اإلسباني أمام بلباو  27/04/2013 

عليهم دائما الضغط على زمالئهم حتى ال  يتوجبالالعبون االحتياطيون "وأضاف 

 ".يتراخوا في الملعب، وهذا إيجابي لنا ولهم، وسأنتظر فرصة عودتي

 رونالدينيو األصلح لتسلم شارة قيادة السليساو : سكوالري  25/04/2013 

عليَّ فعله،  يتوجبسأفعل ما "أحد " إلرضاء"مؤكدا أنه سيتخذ قراره من دون السعي 

 ".ولست هنا إلرضاء الجميع

د (: المدى)القطان لـ..الفضيحة" زلزال"يوصي بإجالء الحقيقة قبل  22/04/2013  سرطان التزوير يهّد 

 ! الشباب في المونديال

والمهم ان حكيما  يشعر بعدم قدرته على تحقيق شيء في المونديال من دون االعتماد على 

 12عليه استغالل الوقت لضم العبين تحت سن  يتوجبالعناصر ذاتها، بينما 

 يحتضن قمـة أوروبية مثيرة بين برشلونة وسان جيرمان ( الكامب نو) 10/04/2013 

عليه الخروج فائزا  في معقل برشلونة الذي لم يخسر اوروبيا على  يتوجبلكنه يدرك بانه 

 ...في مباراة هامشية 1553عام  1-2ارضه منذ سقوطه امام روبين كازان 

 إنجازات غير مسبوقة في تأريخ الكرة العراقية  09/04/2013 

بعد أن أصبحت بطاقة التأهل تقريبا  خارج سيطرته في الدور األخير لمجموعته حيث 

 عليه الفوز على المنتخب السعودي يتوجبكان 

ومصيره بيــد ( الصقور)لن أعود إلى ( :المدى)باسم جمال ينسحب بهدوء ويؤكد لـ 04/04/2013 

 ! الجمهور

علي  احترام تاريخي وعملي ومبادئي وأعلن استقالتي الشفوية من  توجباألمر الذي 

 .العمل في القوة الجوية قبل تقديمها رسميا  يوم األحد المقبل

ون بانضبـاط والتزام كبيــرين 19/03/2013  ـد لإلنجــاز .. أشبالنــا يتحلَـّ  والمعسكـر التحضيـري مهَّ

إجراء تداخل جراحي إلزالة الزائدة  توجبتتعرض له احد الالعبين من وعكة صحية 

 .الدودية في مستشفى السلطان
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 اخبارهم  10/03/2013 

 عاما 29وجود جواد واحد لكل فارس دون سن  يتوجبفيما ...

 اخبارهم  05/03/2013 

كان من المقرر ان يضم الى جانبه الدكتور سعد حسين عباس امين السرـ واجهته 

 السفر الى االردن يتوجبصعوبات في اكمال تأشيرة الدخول الى سويسرا حيث 

 ما قدمناه في نهائيات آسيا يدفعنا لمواصلته في تركيا : حكيم شاكر 23/02/2013 

فإن تكون . نحن اآلن الممثل العربي الوحيد من آسيا وننتظر األشقاء من قارة أفريقيا

 علينا أن نكون بمستوى الحدث يتوجبسفيرا للكرة العربية في هذا المحفل الكبير 

رون من صعوبة التنافس في تصفيات أمم آسيا  19/02/2013   أهل الكرة يحذّ 

أن ما قدمه الالعبون الشباب في دورة الخليج العربي لم يكن من باب المصادفة وكان 

 .عليهم إثبات أهليتهم بإرتداء فانيلة المنتخب الوطني يتوجب

ومهمة إيقاف خطورته تحيّ ر " ماكنة ال تهدأ .. " صالح عبيد: نجوم في الذاكرة 12/02/2013 

 المدافعين 

 ...راة فاصلة بينهما في تركياإجراء مبا توجباألمر الذي 

 استقالة علي بن خليفة مرهونة بموقف سلمان بن ابراهيم  03/02/2013 

 ...على كل من المرشحين المتوقعين لخوض االنتخابات يتوجبحيث 

 روغ يصف قضية أرمسترونغ بالقصة المحزنـة  25/01/2013 

علينا عــدَّها مناسبة لكي تكون نقطة تحول لخلق روح جديدة في رياضة  يتوجبلكن 

 الدراجات ومواصلة السعي بشكل أكبر في مكافحة المنشطات

 حقيبة الخليج  16/01/2013 

انه سيتم في المؤتمر الفني تحديد الوان العبي المنتخبات االربعة وايضا حراس المرمى 

 تطبيقها لسالمة المباراتين يتوجبفضالُ عن تأكيد الجوانب التي 

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

 مليار دينار إلعادة تأهيلها  144تحتاج .. شبكات الطاقة في كربالء 05/05/2013 

نتحمل الحر الالهب وهذا على صعيد العمل بينما عندما أعود الى المنزل قاصدا  قسطا  

 عليَّ ساعتها أن اخذ باليد قنينة بانزين لتشغيل مولدة المنزل يتوجبمن الراحة 

حصر بيع العملة من جهة واحدة يدّل على وجود قصر نظر في إدارة : مختصون  29/04/2013 
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 السياسة المالية 

أن تكون هناك معرفة هل هذه  يتوجبهناك خطط يجب ان توضع للموازنات و

 الموازنات مطابقة لما تعمله وزارة التخطيط

 إجراءات المركزي بشأن استقرار العملة ال تجدي نفعاً : خبراء وصيارفة 27/04/2013 

عليه إعادة النظر  ويتوجبالبنك المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف سعر الصرف "

 "النقديةفي اآلليات التي يتعامل بها مع السوق 

عدم تشريع قانون النفط والغاز أهم أسباب تصعيد الخالفات بين حكومتي بغداد : نواب 17/04/2013 

 وأربيل 

تغليب ما هو للمصلحة  يتوجببالرغم من إقراره يخدم المصلحة العامة للبالد ودائما  

 العامة على الشخصية

 بغلق فروعها المصارف العربية تهدد: قبرص: خارج الحدود 20/03/2013 

 على الطرفين العمل على إزالة الخالفات بينهما فيما يخدم البلدين يتوجبمشيرا إلى أنه 

 تأهل سبع شركات لتطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة للتكرير  14/03/2013 

 يتوجبألن التذبذب في االقتصاد العالمي يؤدي إلى تدهور في االقتصاد العراقي، لذلك 

 تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة

األميركي يغيّر اسمه إلى شاكر البصراوي بسبب تعقيدات الفيزا وشروط " آلن" 04/03/2013 

 االستثمار في البصرة 

على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية لالستثمار، أو هيئة استثمار  يتوجبو

 إجازات االستثماراإلقليم، أو المحافظة، للحصول على 

 واشنطن لن تلجأ لسك عمالت بالتينية : خارج الحدود 13/01/2013 

تريليون دوالر وهو الحد األقصى للديون الذي  23.2وبعد بلوغ الدين األميركي مستوى 

 ...رفع سقف الدين األميركي يتوجبيسمح به القانون األميركي للدولة، 

 

 

رأي -المدى  

        Verbo  يتوجب 

N.  Fecha  

 وطلب رئاسة االّدعاء العام .. خلّو منصب رئاسة الجمهورية 29/05/2013 

علينا قراءة النصوص  يتوجبوبغية الوقوف على الموقف الدستوري لهذا الموضوع 

 الدستورية التي تناولته

 ( 1)الوزارة السابعة والعشرون. . القضاء  10/03/2013 
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بمجلس النواب ( وهو المكون الثاني في السلطة التشريعية ) فال يرتبط مجلس االتحاد 

أن يكون لكل منهما مهام  ويتوجب( وهو المكون األول في السلطة التشريعية)

 …وصالحيات وسلطات

أن تكون كل منها جهة مستقلة  يتوجبوهذا مفترض بشأن مكونات السلطة القضائية التي 

 تماما عن األخرى

 البيئة وكرامة اإلنسان  02/03/2013 

عليها قيادة  يتوجبأميركا ال تستطيع مقاومة التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة، بل 

 .هذا التحول

 الهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي  13/01/2013 5

تغيير نظام اجتماعي بشكل نموذجي، وما هي  يتوجبأي مجتمع يتعين بناؤه، وكيف 

 مسؤولية كل فرد حيال المجموع؟

 

 

عربي و دولي -المدى  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 مقتل متظاهر وإصابة عشرات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شمال مصر 02/03/2013 

وتداول نشطاء على شبكات التواصل االجتماعي فيديو يظهر شخصا ينزف وقالوا انه توفي 

 .سيارة للشرطة دهستهبعدما 

 

 

 

رأي -المدى  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 أن تكون مسلما في برطانيا 03/02/2013 

ض في أي وقت لمذبحة، قد  مدرعات الجيش  تدهسكإذا كنت مسلما في بريطانيا فأنت معر 

 إذا تظاهرت من أجل حقوقك
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محليات -المدى  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

إجراءاتكم تتعدى على الهيئات المستقلة :تركي يسلّم رسالة استنكار لرئيس القضاءاألعلى 30/05/2013 

 العراق  وتهّز اقتصاد

البنك المركزي مستمر في تدقيق كل المعامالت ولكافة المصارف وفي الحاالت التي يقدر "

 ".عن ذلك فسوف لن يترددفيها ان المخالفة توجب عرضها على القضاء 

سنعزل كل : ومنافسوه.. دولة القانون يقترب من خسارة حكومتي البصرة وبغداد 01/05/2013 

 المسؤولين الفاشلين 

 ".مسؤول فاشل"على سوف لن يبقي " البصرة أوال  "

 البطالة وراء انتشار الجرائم بين الشباب  28/04/2013 

الدولة على مكافحة هذه  فسوف لن تقدروإذا ما استمر هذا الفراغ السياسي واالنفالت األمني 

 .الشبكات والسيطرة على الوضع األمني في المستقبل القريب أو البعيد

 حكومة المالكي تتراجع عن وصف قتلى الحويجة باإلرهابيين وتعّدهم شهداء رسمياً  24/04/2013 

احدا  ممن تورطوا حتى وزير الدفاع يكون واحدا  ممن سيتم  سوف لن تستثنياللجنة التحقيقية 

 ".التحقيق معهم فيما حصل ومن اصدر األوامر

الكي تسيطر على أهم دائرتين في مفوضية االنتخابات كتلة الم(: المدى)ساسة وخبراء لـ 17/04/2013 

 وتحتكر كلمة سّر العد 

وسوف لن رئيس الوزراء وائتالفه مصممون على الهيمنة على المفوضية العليا لالنتخابات "

 "تعمل بشكل مهني يتركوها

نتحرك الستجواب قائد عمليات نينوى والحوار صعب دون تدخل شخصيات : ضياء األسدي 10/03/2013 

 من خارج األحزاب 

 ".وستبقى على حالها سوف لن تحسمقضية ادارة المناصب بالوكالة ايضا "

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

 سوريا والخيارات السيئة ألوباما ..تحليل إخباري 05/05/2013 

إال بمساعدة واشتراك حلفائها  فسوف ال تكونهذه الخطوة ان استطاعت أميركا اتخاذها 
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 خاصة من االتحاد األوروبي ودول الخليج

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

 ! بــيتروفيـــش مــــدرب االحـــــالم أم مــــدرب أي كــــــالم؟ 04/03/2013 

قدرات هذا المدرب الصربي فالديمير   االمور في تقييم سوف لن استبقبالنسبة لي 

 بيتروفيتش

 ويستغرب التعامل المزدوج للشباب .. يشيد بإقرار قانون ُمنح الرواد 03/02/2013 

أية رسالة ال تفي بالحد االدنى من السياقات المعروفة  سوف ال يعممكما يشدد على انه 

 .للرسالة الصحفية ويحيل الزميل المقصر الى اللجنة المهنية القتراح اإلجراء المناسب

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

 ال نتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى أكثر من السعر التخميني في الموازنة : متخصصون 29/05/2013 

 في اإليرادات العامة للموازنة االتحادية  سوف ال يؤثرهذا االنخفاض "وأوضح ان 

 عودة العمالة االجنبية مجاملة سياسية يدفع ثمنها الشاب العراقي  07/04/2013 

اناسا من خارج البلد للعمل في اماكن هم احق بها مما يجعل  تستقبلسوف لن البيئة العراقية 

 .هذه المبادرة غير ناجحة ويجب معالجتها قبل التفكير في جلب عمالة خارجية

  777سنتسلّم ثماني طائرات من نوع بوينغ : وزير النقل 06/02/2013 

 ".ئرات جديدةمع أي شركة أخرى لشراء طا سوف لن نتعاقدالوزارة "مشيرا إلى أن 

 وجود إقليم جديد قد يربك االقتصاد العراقي : خبراء 18/01/2013 

 فسوف ال تكونلو فرضنا ان بقية العراق يتحول الى واليات فدرالية على غرار كردستان "

 ..."للعراق سلطة اتحادية آنذاك

 ماليين برميل يومياً خالل العام الحالي  3الطاقة النيابية تستبعد بلوغ االنتاج النفطي  08/01/2013 

سوف ال ( 1526)قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ان معدل االنتاج النفطي لعام 

 ماليين برميل نفط يوميا  ( 6)على  يزيد
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رأي -المدى  

        Verbo  الفعل" + ال"او " لن+ "سوف  

N.  Fecha  

 30/04/2013 To Be Black In Iraq  أو مارتن لوثر كنغ فـي البصرة 

 .أي شخص اغتياليسوف لن يستطيع لو فزت كمرشح في البرلمان 

 رموز الثورة وأيقوناتها ...0411في الذكرى الثانية لتظاهرات شباط  02/03/2013 

  إال عن إعادة سوف ال تسفروتدفع النخب السياسية باتجاه طرح بديل عن هذا النموذج 

 إنتاج إصالحات شكلية سوف تبقى بذور الوضع القائم فيها

 هل ستغير خارطة البالد السياسية؟ ..االنتخابات المقبلة  08/01/2013 

مواقعها الحالية في هرم  جهدا في استغالل سوف ال تألوالبد من القول إن الكتل المتنفذة 

 للتأثير على سير العملية االنتخابية  السلطة

ومما تقدم يتضح أن خارطة األحزاب السياسية ومستويات هيمنتها على مجمل العملية 

 عليها إال تغيير طفيف سوف لن يطرأالسياسية، 

 أهميته وبعض نتائج االقتطاع منه .. احتياطي العملة األجنبية 07/01/2013 

معنى الغطاء، وبالتالي فإن العملة ستفقد جزءا من  سوف ال يحملإن االحتياطي هنا 

 ...الحماية

 

 

محليات-المدى  

 شجب 

N. Fecha  

  نحتاج إلعادة تقييم ستراتيجيتنا األمنية 11/05/2013 

ونستنكر بأشد عبارات التنديد واالستهجان  نشجبواضاف التميمي انه في الوقت الذي 

 هذه االعتداءات ضد اآلمنين

  قتلة الجنود مندسون ويحملون أجندة خارجية 13/02/2013 

وبأشد العبارات عملية قتل الجنود الخمسة على يد مسلحين في الرمادي ألنهم  نشجب"

 مواطنون أبرياء

قرار السماح لبعثيين سابقين العودة إلى العمل الحكومي سيصطدم بمعارضة األحزاب  25/02/2013 

 الشيعية 

هذا القانون، على وجه الخصوص، خالل  شجبواالسنة   المتظاهرين من العرب  لكن

 أشهر االحتجاجات
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 وجود االنتهازيين ال يفقد التظاهرات شرعيتها : الصرخي في أول ظهور علني 53/02/2013 

 ..."االعتداء على أبنائنا اإلعالميين نشجب"

 قوة عسكرية مدعومة بالمروحيات تحاول اعتقال العيساوي في صحراء الرطبة  21/06/2013 

 ".هذا اإلجراء االستفزازي، وندين مثل هذه الممارسات نشجبإننا "

  تنفي صلتها باختطاف الصحفي كرار التميمي" أهل الحق"حركة  55/06/2013 

 .التعرض للصحافيين تشجبمشددة على أنها تدين و

  محافظ ديالى ينجو من انفجار سيارة مفخخة استهدفت منزله 16/01/2013 

المحاولة اآلثمة التي استهدفت منزل محافظ ديالى عمر  يشجبالحزب اإلسالمي العراقي 

 "الحميري صباح اليوم

 ليس بالجعير والكذب المتواصل يسكت الشعب عن مطالبه الحقَّة : النجيفي للمالكي 15/01/2013 

زيارة رئيس مجلس  شاجبينعج بعض النواب والمسؤولين الحكوميين بجعير متواصل 

 النواب الى دولة قطر، وعد وها من األمور المنكرة

 االعتداء على المتظاهرين ويدعو لضبط النفس يشجبالصدر  15/02/2013 

ونستنكر  نشجب"نسخة منه، ( المدى برس)وقال الصدر، في بيان صدر عن مكتبه تلقت 

 "هذا االعتداء المسلح الذي وقع اليوم على المتظاهرين في قضاء الفلوجة

 إدانة واسعة لقتل الناشطات الكرديات في باريس  21/02/2013 

 وتستنكر الجهات المنفذة لهذه العملية اإلرهابية تشجبكما 

 مجلس األنبار يتوعد بمقاضاة الحكومة على خلفية إغالق منفذ طريبيل الحدودي  53/02/2013 

 "قرار الحكومة في بغداد إغالق منفذ طريبيل يشجبالمجلس يدين و"

 

 

عربي و دولي -المدى  

        Verbo شجب 

N.  Fecha  

 "المعارضة السورية المسلّحة"انشقاقات في وحدات : صحافة عالمية 11/05/2013 

الخطاب التحريضي في حاالت متعددة والذي شمل التحريض  تشجبلم "وإن الحكومة 

 ."ضد السامية والمسيحية

  فـي سوريا" مروعة"األمين العام لألمم المتحدة يدعو إلنهاء حرب  65/02/2013 

المروعة التي ال "االعمال  شجبحث بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة الذي 

 في الحرب السورية" تنحسر
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رياضة -المدى  

        Verbo شجب 

N.  Fecha  

 بتروفيتش ( رسوم مقابلة)دعوة لشجب وإلغاء  30/04/2013 

اجراء اتحاد الكرة  يشجبولهذا ندعو االتحاد العراقي للصحافة الرياضية إلصدار بيان 

 الالمقبول تجاه اإلعالم الرياضي

 

 

محليات -المدى  

        Verbo  صمد 

N.  Fecha  

 وال نريدها مناسبة للمزايدة السياسية واإلعالمية .. األنفال جرح أبدي : بارزاني 15/04/2013 

وصبر ودافع عن نفسه وبقي حيا محافظا على كرامته،  صمدإال أن شعبنا الكردستاني 

 …ويتطلع اليوم إلى مستقبل زاهر

 على زعماء الدوحة " مجلس أمن عربي"الخزاعي يقترح تشكيل  27/03/2013 

تشكيل مجلس امن عربي ضرورة لالمة العربية التي تقف على "ولفت الخزاعي الى أن 

 …"أمام الهزات تصمدارضية رخوة وهشة وال 

 تأجيل االقتراع انفرد به طرف مهووس بالسلطة : العيساوي وأبو ريشة 20/03/2013 

أمام الوقائع على  يصمدتبرير التأجيل بتدهور الوضع األمني ال "وشددت القائمة على أن 

 "األرض

 فيضانات الموصل تقطع أوصال المدينة وتهدم المنازل في غرب المحافظة  01/02/2013 

شبكة المجاري في مدينة الموصل، أمام غزارة األمطار التي هطلت طوال األيام  تصمدلم 

 الثالثة الماضية

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo  صمد 

N.  Fecha  

 العب وسط متميز لم يُنَصف مع المنتخب الوطني .. مهدي كاظم : نجوم في الذاكرة  29/05/2013 

في ذاكرة الناس على مدى طويل من الزمن، لكونهم تركوا  يصمدونهناك نجوم قالئل 



 

663 

 

 أثرا  طيبا  خلفهم من خالل البصمات العديدة التي يقدمونها فوق المستطيل األخضر

تحاول الغور في مسيرة نجوم المنتخبات العراقية السابقين الذين ترفض ذاكرة ( المدى)

 في البقاء فيها صمدواجمهورنا مغادرتهم لها حيث 

 بيسرز يهزم ميامي فـي دوري السلة األمريكي  26/05/2013 

بعد )بعد ما حصل في المباراة األولى ( 5 -1)كثيرون منا يعتقدون أننا كنا نستحق التقدم 

 .، ال يشكي ويتأقلميصمد، لكننا فريق يعرف كيف (التمديد

 ( ديربي ديال مادونينا)مواجهة مثيرة بين ميالن وإنتــر في  23/02/2013 

 22، وسار ببطء ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق (اللومباردي)المدرب  صمدمع ذلك، 

 نقاط عن نابولي الثالث 3نقطة عن يوفنتوس المتصدر و

 ألونسو يسيطر على ثالث أيام رالي برشلونة  22/02/2013 

طول النهار كون أغلب الفرق شددت في فترة بعد الظهر على إجراء تجربة  صمدو

 .السباق الكامل

العــب من طـراز خاص وقــع ضحيــة نظريـــات .. عبــاس عبيـــد:نجوم في الذاكرة 19/02/2013 

 المدربـــين 

 في ذاكرة الناس على مدى طويل من الزمن، لكونهم تركوا يصمدونهناك نجوم قالئل 

 أثرا  طيبا  خلفهم من خالل البصمات العديدة التي يقدمونها فوق المستطيل األخضر

تحاول الغور في مسيرة نجوم المنتخبات العراقية السابقين الذين ترفض ذاكرة جمهورنا 

 في البقاء فيها برغم مرور عقود عـدة على اعتزالهم اللعب صمدوامغادرتهم لها حيث 

ومهمة إيقاف خطورته تحيّ ر " ماكنة ال تهدأ .. " صالح عبيد: نجوم في الذاكرة 12/02/2013 

 المدافعين 

 ...في ذاكرة الناس على مدى طويل من الزمن يصمدونهناك نجوم قالئل ...

تحاول الغور في مسيرة نجوم المنتخبات العراقية السابقين الذين ترفض ذاكرة ...

 ي البقاء فيها برغم مرور عقود عـدةف صمدواجمهورنا مغادرتهم لها حيث 

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo  صمد 

N.  Fecha  

 السوق العقارية هادئة تماماً : خارج الحدود 02/03/2013 

 تصمدفقد بدأت بوادر االنخفاض تظهر في الفترة األخيرة في مدن أخرى استطاعت أن 

 أمام صدمات األزمات الدولية المتتالية خالل السنوات األخيرة

 



 

664 

 

 

رأي -المدى  

        Verbo  صمد 

N.  Fecha  

 عنفوان الحقيقة .. المحروسة 24/04/2013 

وأخذ البشر ينظرون خلفهم وحولهم بغضب ويجدون مالذا في الفن وفي فن المسرح على 

 ...تاريخيا ضد كل أشكال المنافسة القوية صمدنحو خاص الذي 

 االنتخابات بين العصبيات والحداثة  17/03/2013 

السياسية   إذا استمر بهذه الثقافة االنتخابية  وأن علينا أن نعترف أن النظام السياسي

 طويال في الداخل يصمدالحالية لن 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

سنوّضح موقفنا من العنف قريباً ومستعدون لمعاقبة عناصرنا لو (: المدى)العصائب لـ 13/05/2013 

 ثبت تورطهم في القتل 

في جر  فشلتتنفيذ تفجيرات في المناطق السنية لتأجيج النعرات الطائفية، بعد أن " 

 ".الشارع الشيعية للمواجهة

البرلمان ال يهتم بالحقوق والحريات ويتغاضى عن قوانين للتمييز : نائب مسيحي 13/05/2013 

 العنصري 

بتشريع قوانين تخص الحقوق والحريات على الرغم من وجود مواد  فشلالبرلمان "ان 

 "دستورية تتعلق بهذه المواضيع

إلى ترجيح صناديق االقتراع ويذكرهم " المحافظات المنتفضة"باحث غربي يدعو  13/05/2013 

  ٨٠٠٢ببراغماتية 

باجتذاب اكثر  فشلتعقد البرلمان جلسة طارئة صممت لتكون تظاهرة مناهضة للمالكي 

 نائبا، 222من 

اء قيادة تؤدي إللغ" أسباب مجهولة"من كبار قادة الدفاع و 13تغييرات واسعة تطال  16/05/2013 

 عمليات الكرخ 

لوكان للقائد العام للقوات المسلحة نية صادقة فعليه تغيير الضباط الموجودين في مكتبه "

 ...".في وضع خطط امنية قادرة على التصدي لالرهاب ومنعه فشلواالذين 
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 نحتاج إلعادة تقييم ستراتيجيتنا األمنية: يوم سياسي 11/05/2013 

في تحقيق  فشلتواضاف ان الوقت قد حان الجراء تغيير شامل للقيادات االمنية التي 

 .االستقرار االمني البناء الشعب العراقي

المرجعية الدينية تؤيد مبادرة السعدي وترى أن الحكومة فشلت في : علماء النجف 12/05/2013 

 " مظلومية السنة"معالجة 

تقف وراء االحتجاجات، وان الحكومة " مظلومية سنية"مؤكدة ان المرجعية تعتقد بوجود 

 في التعامل معها مما ادى لتضخم الشعارات فشلت

 حليف سابق للمالكي في كربالء يمنع دولة القانون من تشكيل الحكومة المحلية  15/05/2013 

 "ها لجانا سياسية ووزاريةفي تحقيق مطالب المتظاهرين رغم تشكيل فشلتالحكومة "

" االجتثاث"و.. عضو شعبة فقط لمنع تسلمهم مناصب 144نالحق : المساءلة النيابية 15/05/2013 

 يستخدم للدعاية االنتخابية 

مجلس النواب في طرح تعديالت القانون للقراءة األولى بسبب إصرار التحالف  فشلو

 ...الوطني بضمنه دولة القانون على طرح قانون تجريم البعث

من مصابي العجز الكلوي يعانون السكري وأفضل عالج للمبتلى %  33: أطباء األنبار 29/05/2013 

 " طبيب نفسه"أن يكون 

في عالجه، حتى اكتشف الطبيب  وفشلمنذ زمن طويل  وعرف اإلنسان هذا المرض

 الهولندي لنغر هانس

والخدمات والحريات 0410إلغاءسانت ليغولن يمنع فوزنافي انتخابات:التيارالديمقراطي 29/05/2013 

 العامةأولوية لتحالفاتنا 

ضرورة ان يتم استبعاد "ويؤكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي على 

 في إدارة المحافظات فشلتالشخصيات السابقة التي 

 المالكي بحاجة لقواعد لعب جديدة ودروس في القيادة واإلصالح : نيويورك تايمز 29/05/2013 

 .الحكومة في مواجهة مظالم السن ة والشيعة على حد سواء فشلتلقد 

استمرار الفشل األمني يستدعي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى : حركة الوفاق 29/05/2013 

 بإشراف البرلمان 

الحكومة المستمر يستدعي تقديم استقالتها، على ان يكلف مجلس  فشل"وتابع البيان ان 

 "النواب تشكيل حكومة قادرة على حماية الشعب العراقي الكريم

 في حمايتنا واغتياالت منظّمة تستهدف زعماءنا  فشلالجيش : عرب كركوك 25/05/2013 

 في توفير الحماية لعرب كركوك" فشل"وأكد أن الجيش 

 ".بحماية العرب في كركوك فشلالجيش "وبين أن 

فشله على شماعة مصائب "في االنتخابات المحلية األخيرة يريد وضع  فشلأكد أن من 
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 "كركوك

 عجز الشركاء عن التوصل لتسويات يكشف عمق أزمة نظام الحكم : الشيوعي العراقي 26/05/2013 

في  تفشلأن البالد تعيش في أزمة عميقة متعددة األوجه، الفتا إلى أن أحزاب السلطة 

 إيجاد تسويات للمشاكل والخالفات الحالية

 في الحصول على مقعد في مدنهم  يفشلونمحافظين تابعين للمالكي  3 21/05/2013 

محافظين سابقين تابعين لحزب الدعوة في الحصول على مقعد باالنتخابات  6 فشل

 ابرزهم محافظ كربالء آمال الهر

 الحكومة تهمل قوانين أكثر أهمية : األحرار يستغرب سرعة تعديل المساءلة 59/05/2013 

تمريره حتى في  يفشل"مرجحا ان واستبعد االعرجي ان يتم التصويت على القانون، 

 ،"جلسة الخميس المقبل لغياب التوافق

ً في أوضاعهم: دراسة دولية 59/05/2013  وزيادة الرواتب ال تعني . . العراقيون ال يلمسون تحسنا

 ارتفاع القوة الشرائية 

فقد مثل هذا القطاع نحو نصف . قطاع النفط في خلق العديد من فرص العمل فشلكما 

 الناتج المحلي اإلجمالي العراقي في العقد األول من القرن الحادي والعشرين

سلوك المالكي متأثر بحرائق دمشق وعلى أوباما أن يتدخل في سوريا : واشنطن بوست 53/05/2013 

 من اجل العراق 

في تنفيذ وعودهم بال  فشلوافالسنة والكرد يعتقدون ان السيد المالكي والسياسيين الشيعة 

 .مركزية السلطة وتوزيع الموارد بإنصاف

ونحمي سانت ليغو  0410سنقنع الجمهور باقتراع : المرشح المدني الفائز في بغداد 53/05/2013 

 " ال تسرق صوتي"بـ

في الحصول على أي مقعد في االنتخابات  فشلان مقاعد، بعد  25وحصل على اكثر من 

 .1553السابقة التي جرت عام 

 السعدي ال يريد إقحام نفسه بموضوع خاسر مع المالكي ومن يخوله : معتصمو سامراء 53/05/2013 

وأكدت لهم أن من يحاول جلب سالح أو يلوح به فإنه يريد أن يكون عدوا "...

 "خطة الذين حاصرونا وانسحبوا بعد ذلك من دون تصادم فشلتللمعتصمين، وقد 

 الحكومة تتهّرب من رقابتنا : ونواب يقولون.. دولة القانون ينجح في تعطيل البرلمان 51/55/2013 

البرلمان منذ أسابيع في عقد جلساته االعتيادية بسبب مقاطعات الكتل السياسية  يفشلو

 الكبيرة، احتجاجا  على سياسات الحكومة المركزية

أخطاء المالكي ستعلن األقاليم :أعوام في كواليس الحكومة 6رافع العيساوي يتحدث عن  52/55/2013 

 السنية 

 ...كما عايش محاولة محور أربيل النجف محاولة اإلنقاذ هذه، فشلتوقد عايش كيف 
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 وفشلتخويفا  وترغيبا ، ونجح مرة " أربيل النجف"فبدأ المالكي بمحاولة لشق صف 

 .مرات

سنعزل كل : ومنافسوه.. دولة القانون يقترب من خسارة حكومتي البصرة وبغداد 52/55/2013 

 المسؤولين الفاشلين 

البالغة واحد ترليون  1521البصرة في تحقيق نسبة إنفاق من ميزانية العام  فشلتو

 مليار دينار 355و

 من قتلة الجنود وطلبنا عودة الشرطة لتفتيش الخيام  3اعتقلنا : اعتصامات األنبار 19/52/2013 

مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات أحداث الحويجة وما تبعها بسبب  فشل

 قاطعة دولة القانونم

 والعراقيون رهائن الشريط الجانبي  فشلت الحكومة 26/04/2013 

" فشلت"اعتبر نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، الحكومة العراقية بأنها 

 سياسيا  وأمنيا  وخدميا  

زعماءاالعتصامات أقنعوا الفصائل المسلحةبالتخلي عن الجهاد (:المدى)مصادر لـ  12/02/2013 

 مقابل إبقاءالجيش في الثكنات 

قادة االعتصامات في إقناعهم بالتخلي عن  فشلالنقشبندية تتمركز في الفلوجة وقد "

 التصعيد وخطاب التحريض

 بات وإنهاء خدمات كوبلر االنتخا" إعادة"عالوي يطالب األمم المتحدة بـ 16/02/2013 

بعدم قدرتها على إيقاف نزيف الدم واحترام حقوق اإلنسان  فشلتالحكومة الحالية "

 "واستيعاب بطالة الشارع في نينوى واألنبار وإدارة االنتخابات

في الكثير من المهام منها انتهاك حقوق اإلنسان ولدينا الكثير من المالحظات  فشلكوبلر "

 "حول أدائه خاصة بعد ثنائه على االنتخابات

 يأس وإحباط العراقيين من التغيير سبب العزوف عن االقتراع : مراقبون 16/02/2013 

بالتصدي للمسؤولية في  فشلتو" العجز والشلل"إذا لم تتدارك القوى السياسية حالة 

 .مجالس المحافظات

 اإليزيديون أحيوا األربعاء األحمر احتفاًء برأس السنة اإليزيدية  11/02/2013 

كل المحاوالت التي  ستفشلو فشلتوها أنتم اليوم تفتخرون بانتمائكم القومي، وقد 

 القومية استهدفت إبعادكم عن شعبكم، وبقيتم مع كل الشعب تحافظون على المكتسبات

المالكي يعاني أزمة انقالبات ونطالب المجتمع الدولي بإحالته الى : معتصمو األنبار 23/02/2013 

 القضاء 

 "ألننا استطعنا أن نلقي القبض عليهم فشلتلكن تلك المحاوالت "

 إذا فشلت مفاوضاتنا مع المالكي سنغادر العملية السياسية برمتها : الكردستاني 23/02/2013 
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عودة وزرائه الى الحكومة ونوابه الى البرلمان بنجاحها، مرجحا االنسحاب النهائي من 

 .فشلتالعملية السياسية اذا ما 

المفاوضات  فشلتقناعة مؤكدة بأنه اذا "وقال عبد هللا إن التحالف الكردستاني باتت لديه 

 "سيخرج من العملية السياسية بشكل كامل

يرصد جوالت "سوق الدعايات االنتخابية وإعالم الدولة " تبتلع"ذة األحزاب المتنف 23/02/2013 

 " المالكي الترويجية

في ان تراقب الكثير من النفقات وتحاكم مسؤولين  فشلتمؤسسات الدولة الرقابية "ان 

 ".عن ضياع المال العام

 25/02/2013  ً تفجيراً متزامناً تضرب سبع محافظات استهدف  01و.. نواب يتوقعون تصعيداً أمنيا

 أحدها قيادات صدرية 

الجهد االستخباراتي، وسيطرة االرهابيين على مناطق  فشل"امس ان " المدى"وقال لـ 

 ".متفرقة في بغداد، والمحافظات سيرفع وتيرة العنف

وكتل سياسية تؤكد التزوير وتتوعد .. ات العسكرالضباط يشرفون على انتخاب 26/02/2013 

 باستجواب المفوضية 

بأول اختبار لها بعد التصويت على أعضائها الجدد وذلك  فشلتمفوضية االنتخابات "

 ".ألنها لم تراعِ ابسط المعايير الدولية في التصويت الخاص باألجهزة األمنية

 في الوفاء بوعوده للمتظاهرين  فشلالمطلك : مقرر البرلمان 22/02/2013 

في مناقشة  فشلالمطلك بدأ يتهم مجلس النواب عندما حضر جلسات مجلس الوزراء و"

 "مطالب المتظاهرين

 زوج أحذية إضافي لكل مواطن  25/02/2013 

في توفير ابسط الخدمات  فشلتسؤال نطرحه وال اجابه ونجيب عليه بأنفسنا بان الحكومة 

 .فكيف سوف توفر لنا األمن 

في إنعاش الطاقة  يفشلونوالمسؤولون .. الديمقراطية تعجز عن توفير السكن للعراقيين 53/02/2013 

 الكهربائية 

فعقد الديمقراطية لم يقنع المواطنين بالعيش في دولة ال تضمن حقوقهم من دون حصانة 

 .ا بتحسين ظروفهمتباع يفشلونمسؤوليها الذين 

 األزمة السياسية مشتّدة والحل غير منظور : زيبـاري 53/02/2013 

 بتشكيلها وكذلك األمم المتحدة فشلتهذه الحكومة تشكلت في أربيل وجميع الدول 

 " محك العزلة"االنقسام الداخلي يضعف الدبلوماسية العراقية ويضع البالد على  53/02/2013 

من بناء إستراتيجية  فشلتأن النخب السياسية  1556يكشف المشهد السياسي منذ عام 

 على مستوى السياسة الخارجية تبعدها عن سياسة المحاور المتصادمة
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حتى اآلن في إيصال رسالة  فشلتفي المقابل فإن النخب السياسية وبحسب مراقبين 

أيضا  في تقديم  وفشلت، توحي بتوافر خطاب عراقي موحد بشأن التحدي الخارجي

تطمينات كافية للمحيط اإلقليمي والعربي بل تحول العراق في أوقات كثيرة الى ساحة 

 .لتصفية الخصومات االقليمية

 المـالكي والمتـظـاهـرون ال يثـقون ببـعضهم : بـعــد مئــة يـوم 53/02/2013 

 فشلتالحكومة قامت بتهديد المتظاهرين أو إغرائهم بمكاسب لوقف االحتجاجات لكنها "

 ".في ذلك تماما  

سنناقش نظامها الداخلي ونقلص صالحيات : وزراء الصدر ينهون مقاطعة الحكومة 51/02/2013 

 رئيس الوزراء 

 فشلتونجحت الالفتات الدعائية االنتخابية في جمع الفرقاء بالقرب من بعض بعد ان 

 السياسة في ذلك

 ولوال النفط لماتت . . الديمقراطية في العراق لم تخرج من غرفة اإلنعاش : كاتب تونسي 52/02/2013 

تتزلزل هذه البلدان، فسيفقد الديمقراطيون العرب كل ثقة في النفس و فشلتإذا "ورأى 

 ".األرض الفكرية والسياسية من تحت أقدامهم

 في االستجابة لها فشلتالتظاهرات فرصة إلحداث تغيير والحكومة : الشيوعي العراقي 62/06/2013 

اإلدارة السابقة في توفير الخدمات االساسية والبلدية الى سكان العاصمة على  فشلتبعدما 

 .حد قوله

ألف كاميرا لمنع التفجيرات وبعضها ال يعمل  34في استثمار  فشلنا: نائب محافظ بغداد 62/06/2013 

 إال لساعات 

الرقص ال يناسب عاصمتنا : لم تنُج من رأي النجف" عاصمة الثقافة العربية" 19/06/2013 

 اإلسالمية 

إدارتها بتهيئة المدينة  فشلتفإن التيار الديني بجعبته ما هو أكثر، إذ نصبت النجف، التي 

 لتكون عاصمة للثقافة اإلسالمية

للعراق بسبب " صفعة"سفير أميركا في دمشق طالب بتوجيه : لوس أنجلوس تايمز 13/06/2013 

 انحيازه اليران 

نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون  فشلوسبق أن 

 ...وغيرهما من المسؤولين األميركان في الضغط على العراقيين

 " القضاء المسيّس"البرلمان يؤخر نشر قانون تحديد الواليات خوفاً من طعن  13/06/2013 

ل سعيه لبناء دولة مكونة ائتالف دولة القانون من خال أفشلهجهود بناء دولة مؤسسات "

 "على أساس الفريق السياسي الخاص ال بوضع أساس لبناء ديمقراطية حقيقية

وإيران استغلت انسحابنا السريع لتوسيع ..ارتكبنا أخطاء ستراتيجيّة في العراق: بريمر 15/06/2013 
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 نفوذها 

السياسات األميركية والبريطانية في العراق، فسح المجال إليران  فشلويرى بريمر أن 

 لتوسيع نفوذها

عالقة بغداد ال تتدهور مع الكرد وحدهم وسياساتها تهدد بانهيار العملية : أربيل 23/06/2013 

 السياسية 

 فشلتهناك انظمة سابقة حكمت العراق وراهنت على تجاوز حقوق الكرد إال أنها "

 ...".وخسرت

 العراقيون ينتظرون اقتراعا صعبا وسط أزمات ال تنقطع من البحر إلى الجبل  23/06/2013 

في اقناع الناخب في االنتخابات السابقة في تقديم الخدمات فلم  فشلالفتا الى ان المرشح 

 ".بمفتاح الحل لالزمات"يبق امامه غير طرح نفسه 

، "ب التي قادت مجالس المحافظاتثقة باالحزا"ويؤكد على ان الناخب لم يعد لديه 

 .الكثير من المرشحين حتى ذوي الشهادات والقدرة المهنية لعدم وجود الثقة فشلمرجحا 

 سنحرج خصومنا بمليون صوت تبعثرت في االقتراع السابق : التيار الديمقراطي 23/06/2013 

ترليون دينار ولم ينفق  6موضحا ان المجلس الحالي لم يستثمر موازنته التي وصلت الى 

 .في انجازها فشلمليار دينار منها والكثير من المشاريع الخدمية  339سوى 

االحزاب  فشلتمؤكدا ان المزاج العام في بابل يتجه الى التقرب من التيار المدني بعد ان 

 .الدينية في ادارة المحافظة

 هل كان األمر يستحق كل هذا؟ : العالم يسأل.. بعد عقد على احتالل العراق 22/06/2013 

التحقق من وجود اسلحة دمار شامل، تحول االجتياح الى تحرير يجلب  فشلعندما 

 . الحرية ليس للعراق فقط وانما لكل المنطقة

الحرب األهلية في سوريا تتسرب للعراق والقادة متشائمون بعد عقد على : االندبيندنت 25/06/2013 

 اإلطاحة بصدام 

والحكم االمبريالي أو الدكتاتوري غالبا ما يعد  ضروريا  إلعادة استتباب القانون والنظام، 

 في العراق فشلإال أن ذلك 

وسيضعف الشيعة بسبب . ادفبدال من تحسين أوضاعهم، قد يتم إخراجهم أخيرا  من بغد

 في لم شمل العراق و يصبحون أكثر اعتمادا  على إيران فشلهم

 أميركا غادرت العراق لكن الصراع ممازال قائماً ولم تحسم نتائجه : واشنطن بوست 25/06/2013 

في الفوز، بوضوح وبال مالبسات، يدعو إلى المزيد من   القوات األميركية فشلو

 .ممارسة ذلك الحق

 مليون دوالر  01إلى  34التخلص من اليورانيوم يكلّف العراق ما بين  59/06/2013 

أيضا  فشلتإن الحكومة العراقية ال تمتلك الموارد الكافية للتعامل مع هذه المشكلة وأنها 

 .في السيطرة على تجارة السكراب العسكري، التي يمكن أن تكون مربحة
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 دولة القانون أغرى الكربولي بحقيبة المالية مقابل التصويت على الموازنة  53/06/2013 

من قانون ( 21)بعدما صوت نواب دولة القانون بالضد من المادة  فشلاالتفاق "

 ..."الموازنة

 العراقية تطالب رئيس الوزراء بموقف من النزاع السوري  53/06/2013 

 فشلتتمراره تحت طائلة الفصل السابع الذي إضافة إلى التزامات العراق الدولية واس

  الحكومة في إخراجه منها

األعظمية تشارك في تدشين ضريح اإلمام الحسين في كربالء وسط دعوات لنبذ  53/06/2013 

 الطائفية 

ال نسعى من وراء رفع الستار عن الشباك إلى رؤية الذهب بل نريد أن نرفعه كي يرانا 

 ...".المخططات الطائفية التي ترمي لزرع الفتنة بين الشيعة والسنة ويفشلالحسين 

 تعني متمسكون بالعراق " قادمون يا بغداد: "معتصمو الموصل..يوميات متظاهر 53/06/2013 

هدأت األصوات، فيما يشبه استراحة . سالم الجبوري.وأخرهم المتحدث باسمنا د

 ...في إشعال سيكارته فشلتمتظاهرين، طقطق مهند بوالعة 

 العراقية والكرد ونواب عن دولة القانون غابوا عن جلسة التصويت  05/03/2013 

مجلس النواب مجددا في إقرار الموازنة االتحادية بسبب مقاطعة كتلتي العراقية  فشل

 والتحالف الكردستاني جلسة التصويت عليها أمس

 فـي إقرار الموازنة خارج التوافق السياسي  يفشلالبرلمان  04/03/2013 

 مجلس النواب من جديد امس في التصويت على الموازنة  فشل

 البرلمان ينوي تشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور بعد إقرار الموازنة  02/03/2013 

إال أن الكتل السياسية الممثلة في لجنة لتعديل الدستور شكل ها البرلمان في دورته 

 في انجاز التعديالت رغم أربع سنوات من عملها فشلتاالنتخابية الماضية 

 البرلمان يقترع على مقترحي الكردستاني والوطني بخصوص مستحقات شركات النفط  02/03/2013 

 ...في تمريرها فشلهناك نية لدى مجلس النواب في إعادة قانون الموازنة للحكومة إذا ما 

في التوصل إلى صيغة  فشلوكان اجتماع ممثلي الحكومتين المركزية وإقليم كردستان 

 نهائية بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في اإلقليم

حكومة وغياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء المخبر السري ذراع بيد ال: عالوي 01/03/2013 

 متعمد 

محاوالت الكتل السياسية في التوافق على نظام داخلي متهمين ائتالف دولة  فشلتفيما 

 .القانون بتعطيل إقرار النظام الداخلي كونه سيحد من صالحيات رئيس الوزراء

 مسـتحقات شـركـات النفـط الحكومة تتعّهد للكرد بدفع مليار ونصف المليار ل 27/02/2013 

في التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة االتحادية وحكومة إقليم  فشلوقال إن االجتماع 
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 كردستان بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في اإلقليم

 مشاورات كردية تحضيراً للمؤتمر الوطني  13/51/2013 

 الزيارة فسيصبح من العسير عقدها في تلك األجواء فشلتوفي حال 

 المالكي يفتتح مدينة رياضية غير مكتملة في البصرة  24/02/2013 

القائمين على المشروع في انجاز المدينة في موعدها قبل البطولة اضطر  فشلإال أن 

 .القائمين عليها الستضافة كأس الخليج في العاصمة البحرينية المنامة

 مجدداً في إقرار الموازنة وترجئ التصويت إلى الغد  تفشلالكتل السياسية  19/02/2013 

الكتل النيابية أمس في التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص الموازنة االتحادية  فشلت

 للعام الحالي

 تفجيرات األحد سياسية وليست طائفية : أهالي مدينة الصدر 29/01/2013 

ودعت كتلة األحرار التي يتزعمها التيار الصدري، وكيل وزير الداخلية األقدم عدنان 

 في إدارة الملف األمني فشلوااألسدي إلى إقالة القادة األمنيين الذين 

 مخطط الغتيال عالوي بصواريخ المورتر : العراقية 16/02/2013 

معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة جديدة الغتيال عالوي من خالل قصف مسكنه ومقر عمله "

 .الجهات ذاتها في اغتياله بالسابق بوسائل شتى فشلتببغداد بصواريخ المورتر، بعد أن 

 صحافة كردستان  25/01/2013 

 .محاوالت االصالح وفشلتمباحثاتها مع رئيس اإلقليم مسعود بارزاني،  فشلتإذا ما 

 ( 3)تقرير ديوان الرقابة المالية  25/01/2013 

من مجموع المعامالت %  35  في إنجاز أكثر من تفشلدائرة التنفيذ في وزارة العدل 

 التنفيذية

 صحافة كردستان  21/01/2013 

 .مثل هذه الجهود أفشلتإال  أن الخالفات بين هذه األطراف 

مشروع الحزبين لخلق هذه  أفشلتوان الحركة اإلسالمية المشاركة في حكومة اإلقليم 

 .الجبهة ورفضت شرط الحزبين،وهو خروج الحركة من الحكومة لتشكيل الجبهة

مشروع الحزبين لخلق هذه  أفشلتوان الحركة اإلسالمية المشاركة في حكومة اإلقليم 

 .الجبهة

 صحافة كردستان  21/01/2013 

مشروع الحزبين لخلق هذه  أفشلتان الحركة اإلسالمية المشاركة في حكومة اإلقليم و

 .الجبهة ورفضت شرط الحزبين،وهو خروج الحركة من الحكومة لتشكيل الجبهة

جلسة  أفشلتغيابات النواب "..يردعهم"اللجنة القانونية تسعى لتشريع قانون  09/02/2013 

 البرلمان 
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د جلسته االعتيادية أمس بسبب العدد الكبير للغيابات بين مجلس النواب في عق فشل

 اعضائه

 " قندهار "رغم عشر سنوات من محاوالت تحويلها الى" بغددتها"بغداد لم تتنازل عن  53/01/2013 

إجبار الطالبات على اللبس المحتشم وزجرهم عن التبرج وارتداء المالبس الغربية، 

 .جميعها في تحقيق مأربها فشلت

عشرات المحاوالت من أحزاب وشخصيات إسالمية بتمرير قانون لمنع  فشلتفيما 

 استيراد ومنع المشروبات الكحولية في مجلس النواب

 صفقة سرية وراء عدم إقالة وزير الشباب والرياضة (: المدى)نائب لـ  06/02/2013 

البرلمان  فشلما وأبدى الشهيلي استغرابه من االحتفاالت التي عمت جلسة التصويت، بعد

 بإقالة وزير الشباب

 نائباً لم يتمكنوا من تمرير قانون المحكمة االتحادية  014 05/02/2013 

المجلس مجددا في إقراره باتفاق جرى بين زعماء الكتل ورؤساء اللجان النيابية  فشل

 على تأجيل التصويت عليه

 ألف دينار شهريا لكل متقاعد  144مجلس النواب يرجئ إقرار الموازنة إلى الخميس و 05/02/2013 

مجلس النواب أمس في تمرير مشروع قانون الموازنة االتحادية لخالفات بين الكتل  فشل

 "البيشمركة"السياسية حول قضايا عدة بينها مخصصات قوات حرس اقليم كردستان 

 و النواب لحضور جلسة تمرير المحكمة االتحادية رئاسة البرلمان تدع 30/01/2013 

ونجح مجلس النواب في منتصف شهر كانون األول الماضي في إقرار قانون مجلس 

في أكثر  فشلنائبا  على رغم انسحاب دولة القانون، إال انه  235القضاء األعلى بحضور 

 .من مرة في التصويت على قانون المحكمة االتحادية

 جميعهم من المدنيين " ال تراجع"قتلى وجرحى جمعة : األنبار 28/01/2013 

في تنفيذ األمور  فشلواادعاءات البعض التي بنيت على أقوال بعض الضباط الذين "

 وتحقيق األمن وقمعوا المظاهرات بشكل سافر أمام أعين الناس

 " جهويةال"السيستاني والسعدي رمزان لالستثمار في الخيار الوطني ضد  28/01/2013 

يجب أن نعترف بان الطبقة السياسية الخارجة من رحم محافظات االنبار والموصل "

 ".في ادارة أزمات جماهيرها مع األغلبية الحاكمة في البالد فشلتوديالى وصالح الدين 

 مجدداً في إقرار قانون المحكمة االتحادية  يفشلمجلس النواب  28/01/2013 

 .مجلس النواب مجددا في اقرار قانون المحكمة االتحادية في جلسته امس فشلفيما 

 " دولة القانون"رغماً عن " المحكمة االتحادية"البرلمان يحاول اليوم إقرار قانون  27/01/2013 

صوتا وهو ما يصعب تحقيقه بدون  123النواب في اقراره لحاجته الى  يفشلويرجح ان 

 صوتا 93ان تصوت كتلة المالكي والتي تضم 
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في أكثر من مرة في التصويت على  فشلعلى الرغم من انسحاب دولة القانون، إال انه 

 قانون المحكمة االتحادية

 مجلس النواب يمنع والية ثالثة للمالكي  26/01/013 

في إقناع حلفائها  فشلترفضت كتلة حزب الدعوة لوحدها التصويت على القانون وفيما 

 في التحالف الوطني برفض القانون

 في التصويت على إنشاء مصفى استثماري  يفشلمجلس نينوى  21/01/2013 

بنجاح "والموصل سعيدة .. معتصمو صالح الدين يدعون وزراء العراقية الى االستقالة 22/01/2013 

 إلضراب السوق " جزئي

في تحقيق مطالب المتظاهرين وضعف أملنا  فشلتاللجنة الخماسية التي شكلت قبل أيام "

 ".في إيجاد الحلول من داخل الحكومة

 السياسية العراقية تفكر باالنسحاب من العملية  21/01/2013 

منذ نشأت الحكومة بعد اتفاقية أربيل حتى  فشلتوقالت ان كل الحوارات مع دولة القانون 

 .اليوم

 الـبالد تـواجـه خـطـر التـفتت إذا بـقيـت الحكـومة الحـالية : نـواب 21/01/2013 

في تقديم برنامجهم  فشلوااألزمة مفتعلة من قبل أحزاب السلطة السنية والشيعية ألنهم "

 ..."االنتخابي

الذي يتمتع به الشعب " الكبير"بشأن تقسيم العراق أو الحرب الطائفية مشيدا بالوعي 

 .يوميا  األجندات الخارجية تُفشلوالفعاليات العشائرية والدينية التي 

  0410خالفات حادة بين مكونات كركوك تؤجل انتخاباتها إلى  20/01/2013 

في تحديد يوم محدد إلجرائها، فضال عن عجزها في التوصل  فشلتونات أن كل المك

 باعتماد أي سجل للناخبين

عشية تقديم " قتل الوقت"هجوم الذع ضد الشهرستاني واتهام اللجان التحقيقية بـ 20/01/2013 

 تقرير المتظاهرين 

 ".في التفاوض معهم فشل"معتبرا انه 

للشهرستاني،    وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، أمس نقدا الذعا

 في التفاوض مع المتظاهرين فشلقائال إنه 

في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح من امتصاص غضب  فشلالشهرستاني "

 ".الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات

 صحافة كردستان  23/02/2013 

ان كتل المعارضة الكردستانية أعدت خطة لالنسحاب من برلمان اقليم كردستان إذا ما 

 .مباحثاتها مع رئيس اإلقليم مسعود بارزاني، وفشلت محاوالت االصالح فشلت



 

675 

 

تدخل مرجعية النجف سيعّوض فشل الحكومة والبرلمان في حل : العراقية والكردستاني 24/02/2013 

 األزمات 

بسبب التوافقات السياسية في ايجاد تعديل لموضوع المساءلة والعدالة  فشلالبرلمان "

 ".ارهاب، واإلفراج عن المعتقلين الذين لم تحسم قضاياهم 2وتعديل المادة 

ً تمارس على : الكردستاني والعراقية 09/01/2013  نحّضر الستجواب المالكي ونخشى ضغوطا

 المحكمة االتحادية 

قة عن رئيس الوزراء، قادها الصيف الماضي ائتالف التحالف مساع لسحب الث وفشلت

 ..الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري

سابقا  في التحقيق مع رئيس  فشلواالضغط على الحكومة من أجل تبرير فشلهم، النهم " 

 ".مرة أخرى وسيفشلونالوزراء 

.. الحكومة والبرلمان ليعودوا إلى منازلهممعتصمو األنبار ينتظرون استجابة  08/01/0213 

 لمسؤو 0واحتجاجات ديالى تطيح بـ

 

مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين بعد مقاطعة عدد  فشلو

 .من الكتل البرلمانية كالعراقية البيضاء والتحالف الوطني باستثناء كتلة األحرار الصدرية

 

 

عربي ودولي -المدى  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

البيت األبيض طلب من البنتاغون وضع خطط فرض حظر جوي على  :صحافة عالمية 65/05/2013 

  سوريا

 .مؤتمر جنيف، فمن الحكمة التخطيط لخيارات أخرى فشللكن ما الذي سيحدث لو 

 تخفيف الحظر األوروبي على األسلحة لسوريا يوجه رسالة لألسد : أمريكا 65/05/2013 

وكانت حكومات دول االتحاد األوروبي سمحت يوم االثنين بإنهاء الحظر المفروض على 

 .في تضييق الخالفات بينها أثناء مفاوضات في بروكسل فشلتاألسلحة بعد أن 

 روسيا تقول إن أنظمة الدفاع الصاروخية لسوريا ستمنع التدخل  13/05/2013 

الحكومات األوروبية في تضييق الخالفات يوم االثنين لكنها قررت السماح  فشلتو

 .بانتهاء الحظر المفروض على تسليح قوات المعارضة التي تحارب حكومة األسد

 في إبعاد ابني عن التطرف فشلت: والدة مرتكب جريمة لندن: صحافة عالمية 13/05/2013 

قالت والدة، الشاب المسلم مايكل أديبوالي، المشتبه فيه بقتل الجندي البريطاني لي ريجبي، 
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 ...أمام عمليات غسيل الدماغ فشلتإنها حاولت باستماتة إبعاده عن التطرف لكنها 

ويقوم بالدعاية لدينه الجديد في الشارع، وتشير إلى أوباسوي إلى أن أبنها كان بحاجة إلى 

 .أمام عناد االبن فشلتاإلرشاد الروحي قبل أن يتطرف، وهو ما حاولت فيه لكنها 

المشاركة في مؤتمر السالم والمعارضة تسعى لوضع " من حيث المبدأ"دمشق تقبل  15/05/2013 

 سلطة خطة النتقال ال

زعماء المعارضة السورية في دعم مبادرة اقترحها زعيم ائتالفهم  فشل  من جانب اخر

 ...المستقيل يسلم الرئيس بشار االسد بموجبها السلطة تدريجيا

 "المعارضة السورية المسلّحة"انشقاقات في وحدات : صحافة عالمية 11/05/2013 

ضد أبناء األقليات الدينية خاصة عموما في منع جرائم  فشلتإال أن الحكومة "...

 ..."المسيحيين األقباط

 أوباما والرهان القاتل على بوتين في سوريا  59/05/2013 

رئيس اركانه اللواء ادريس بتنفيذ  وفشلويشكو االميركيون من تشرذم الجيش الحر 

 تعهده بتشكيل قيادة عسكرية موحدة

 روح تاتشر المولعة بالقتال  65/52/2013 

. ولكنها لم تظهر أي قدر من الكرم في التعامل مع المهزوم، سواء بالقول أو بالفعل

 .تاتشر في خلق حالة من االنسجام من الخالف فشلتونتيجة لهذا، 

 إسرائيل تتعرض لهجوم الكتروني  59/52/2013 

، مشيرا إلى أن "لم يحدث ضرر حقيقي، فالهجوم كان متوقعا" وقال بن يسرائيل

 .في شل حركة المواقع الرئيسة فشلواين المهاجم

 جون كيري يحذر إيران من إطالة زمن المفاوضات بشأن برنامجها النووي  59/52/2013 

وكانت مباحثات القوى الدولية على مدى يومين مع إيران في مدينة ألما آتا في 

 .في إحراز أي تقدم بشأن البرنامج النووي اإليراني فشلتكازاخستان قد 

 ال اتفاق في األفق في اليوم األخير من المحادثات النووية اإليرانية  53/52/2013 

المفاوضون في تضييق هوة الخالفات في المحادثات التي جرت يوم الجمعة والتي  فشلو

 .شباط في الما آتا المركز التجاري لقازاخستان/ جاءت بعد جولة مفاوضات في فبراير

ً  :صحافة عالمية 13/56/2013   إجراء محادثات سالم مع األسد أقّل الخيارات المتاحة سوءا

مصر، فستتالشى فكرة الربيع الديمقراطي الذي يحل بدال  من االستبداد  فشلتوإذا ما 

 .والركود مع وجود حكومة مسؤولة ووعود بالرخاء واالزدهار

إثارة مزيد من االحتجاجات واإلضرابات بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب، فإنها 

 فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي فشلتتنتظر مخاطر مماثلة إذا ما 

على خطى نظرائها في مصر  تفشلالحكومة اإلسالمية في المغرب : صحافة عالمية 15/56/2013 
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 وتونس

 استقالتي لم تأت تحت أَّي ضغط خارجي : اللبنانية نجيب ميقاتيرئيس الحكومة  12/56/2013 

محاوالت سابقة في التوافق على قانون انتخابات بديل، وحض كل من ميقاتي  فشلتو

 والرئيس ميشال سليمان الكتل السياسية على إيجاد حل في أقرب وقت

 أوباما يقول إليران حان الوقت اآلن لتسوية النزاع النووي  15/56/2013 

المساعي  فشلتوفي بيانه للشعب اإليراني لم يصل الى حد التهديد بعمل عسكري إذا 

 .الدبلوماسية والعقوبات

 حزب هللا ال يتوقع حالً لالزمة السورية خالل االشهر القليلة المقبلة  21/56/2013 

تفقد السيطرة ما بعد النظام ومع ذلك تركت األمور ودعمت  ومن ناحية أخرى تخشى أن

 واآلن هي في حيرة فشلتبما يؤدي إلى إسقاط النظام لكنها 

.. واشنطن منحت لمصر الثقة والكرة في ملعب الحكومة والمعارضة: صحافة عالمية 55/56/2013 

 في اإلصالح فشلمرسي 

وأشارت إلى أن مرسي وجماعته سيطروا على السلطة، هارعين نحو دستور معيب محل 

 في إصالح جهاز الشرطة الفاسد فشلواتنازع كبير، كما 

حادث بألون األقصر األحدث في سلسلة انتكاسات صناعة السياحة في  :صحافة عالمية 13/51/2013 

 مصر

استقال حمادي الجبالي رئيس  -وهو اول اغتيال سياسي في البالد-وعقب اغتيال بلعيد 

 في تكوين حكومة غير حزبية فشلالوزراء من منصبه بعد ان 

حالة التفجر السياسى فى المدينة من الجيش الذى حكم البالد منذ سقوط مبارك وحتى 

 داية حاسمة فى القيام بب وفشله. انتصار مرشح اإلخوان فى الرئاسة

روسيا مستمرة في تقديم السالح لنظام األسد برغم تعهدها بوقف : صحافة عالمية 23/51/2013 

  التوريدات

فإن المحاولة البريطانية لتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية في قمة االتحاد 

 .فشلتاألوروبى اليوم المنعقدة فى بروكسل قد 

زيارة كبير العلماء النوويين اإليراني لبيونج يانج تؤجج  :صحافة عالمية 23/51/2013 

  الغرب وتظهر ضعف العقوبات الدولية مخاوف

األمر الذى قد يشير إلى أن وجود هذه المليشيات العسكرية الليبية يعكس رغبة ملحة 

 الحكومة في حمايتها فشلتللحفاظ على األمن في مناطق 

 في تشكيل حكومة غير حزبية  فشللة لو الجبالي يهّدد باالستقا 25/51/2013 

 .جهوده فشلتوأضاف الجبالي في لقاء مع الصحفيين أنه سيتنحى إذا 

 نهاية األسد ستأتي عاجالً أم آجالً : أوباما 25/51/2013 
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إن المنظمة اليسارية أعلنت مسؤوليتها عن العملية االنتحارية في مقر السفارة األمريكية 

بتحقيق  فشلوافي أنقرة التي كانت تهدف إلضرار العالقات التركية األمريكية، ولكنهم 

 .ذلك

 العنف السياسي يهدد ثورة تونس كنموذج: صحافة عالمية 59/51/2013 

في صد الهجمات اللفظية والجسدية  فشلتوهناك قلق من أن حركة النهضة الحاكمة قد 

 . من جانب السلفيين

 موسكو واألمم المتحدة تقلالن من فرصة انعقاد محادثات رباعية بشأن سوريا  51/51/2013 

المكتب السياسي لالئتالف انتخب لجنة لصياغة بيان سياسي يضع استراتيجية للسالم ...

 .الجهود الدولية في التفاوض النهاء حكم االسد فشلتاذا " او المضي قدما في الحرب"

  أعمال الشغب أظهرت حدود سلطة مرسي: صحافة عالمية 52/51/2013 

وأشارت الصحيفة إلى أن االجتماع الذي ضم ممثلين للمعارضة العلمانية الليبرالية 

 في حل بعض القضايا الخالفية التي تواجه في البالد فشلواليسارية واإلخوان المسلمين 

 لكن إلى متى؟ .. هيالري كلينتون تترك حلبة السياسة 23/52/2013 

 فشلتابات مجددا فسيكتب في تاريخها أنها كلينتون في محاولة خوض االنتخ فشلتوإذا 

 ...مرتين في الفوز بالترشيح في االنتخابات

وبان كي مون يعبّر عن خيبة أمله من . . اإلبراهيمي يناقش ملّف سوريا مع صالحي  59/52/2013 

 األسد 

الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها األمم المتحدة والجامعة العربية على مدار  فشلتو

 عام حتى اآلن في تهدئة الحرب في سوريا

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

 خسارة النهائي خيبة أمــل كبيرة لي كمدرب : الفيلسوف كلوب  65/05/2013 

تزداد   وعندما اعرف بأننا قد فقدنا البطولة التي كانت قريبة جدا منا فأن درجات حزني

 !!في تحقيق تلك والحصول على تلك الفرصة فشلناحزنأ وخاصة بعد 

ج بـكـأس رئـيـس اإلمـــارات  65/05/2013   األهــلــي يــهــزم الشبــاب ويـتـوَّ

  ان  مع العلم  ،33و 92و 35و 92الشباب في احراز اللقب الخامس بعد اعوام  فشلو

 (.رقم قياسي)كان الحادي عشر   النهائي

 التسيو يتّوج بكأس إيطاليا  19/05/2013 
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ات  3وخاض روما اليوم النهائي السابع عشر في تاريخه وأحرز اللقب  آخرها عام )مر 

 ...في االنفراد بالرقم القياسي فشل، و(1559

 روبن يكسر النحس ويهدي بايرن ميونيخ كأس أوروبا  13/05/2013 

بوروسيا دورتموند في إحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد األول عام  فشلفي المقابل 

 .على حساب بوروسيا دورتموند، في ثاني مباراة نهائية له في المسابقة 2333

ل لم يستغل روبن الخطأ الدفاعي الكبير من جانب ماتس هوملز في آخر دقائق الشو ط األو 

  .22في زيارة شباك المتأل ق فايدنفيلر في الدقيقة  وفشل

 .2333أسود فيشتفاليا في تكرار مجد عام  فشلفيما 

 برشلونة يحتفل بلقب الليغا بثنائية في مرمى بلــد الوليــد  12/05/2013 

برشلونة في زيادة رصيده من األهداف بسبب عدم التوفيق  فشلوفي الشوط الثاني، 

 أحيانا  والتسرع في إنهاء الهجمات أحيانا أخرى

 مورينيــو يستعـد للرحيـل مـن قلعــة الملكـي  15/05/2013 

قبل أن يبدأ في سرد ما اعتبره إنجازات له مع " في هذا الموسم فشلت"وقال مورينيو 

 .يينالفريق في الموسمين الماض

 كالسيكو بين نادال وفيدرر يتجدد في روما  15/05/2013 

أطاح بدجوكوفيتش الجمعة الماضية من الدور ربع النهائي، لكسر إرسال نادال للمرة 

 ...فشلاألولى في المباراة وذلك في الشوط الثاني من المجموعة الثانية لكنه 

 كارميلو يقـود ســلة نيكس بالفوز على بيسرز  29/05/2013 

بيسرز في الفوز غدا  فستعود السلسلة إلى نيويورك إلقامة المباراة السابعة  فشلوإن 

 .والفاصلة في قاعة ماديسون سكوير جاردن يوم االثنين

 إدارة مانشستر سيتي تقيل مانشيني من تدريب الفريق  25/05/2013 

في تحقيق أي هدف من أهدافه هذا العام باستثناء  فشلبرغم جهود الجميع إال أن النادي "

 ."التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

 برشلونة يحتفل باللقب اإلسباني للمرة الثانية والعشرين  22/05/2013 

وفرض أتلتيكو هيمنته على مجريات اللعب بشكل كبير في ربع الساعة األخير من الشوط 

 ...في ترجمة هذا إلى أهداف فشلاألول ولكنه 

نقطة في المركز العاشر بعدما خسر مباراته الثانية على  23وتجمد رصيد فاليكانو عند 

 في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي وفشلالتوالي 

 سيرينا تحتفظ بلقب دورة مدريد  22/05/2013 

قها على شارابوفا التي  في ايقاف هزائمها أمام األمريكية  فشلتوأك دت سيرينا مجد دا  تفو 

 .مباراة جمعت بينهما حتى اآلن 25هزيمة في  26والتي بلغت 



 

680 

 

 برشلونة يحتفل باللقب اإلسباني للمرة الثانية والعشرين  22/05/2013 

وفرض أتلتيكو هيمنته على مجريات اللعب بشكل كبير في ربع الساعة األخير من الشوط 

 ...في ترجمة هذا إلى أهداف فشلاألول ولكنه 

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء برشلونة كثيرا وحاصر أتلتيكو في منطقة الجزاء 

 مجددا في هز الشباك فشلولكنه 

ة في المركز العاشر بعدما خسر مباراته الثانية على نقط 23وتجمد رصيد فاليكانو عند 

 في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي وفشلالتوالي 

 سيرينا تحتفظ بلقب دورة مدريد  22/05/2013 

قها على شارابوفا التي  في ايقاف هزائمها أمام األمريكية  فشلتوأك دت سيرينا مجد دا  تفو 

 .مباراة جمعت بينهما حتى اآلن 25 هزيمة في 26والتي بلغت 

 لاير مدريد يسقط في فخ التعادل أمام اسبانيول في الليغا  26/05/2013 

في تحقيق الفوز  فشلليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعدما ...

 .للمباراة الرابعة على التوالي

محاولته في  فشلتوشهدت هذه المباراة واحدة من المشاركات القليلة للغاية ليورنتي الذي 

 .آب الماضي ترك الفريق

 مانشستر يونايتد يضيّ ف سوانزي سيتي في وداع فيرغسون  21/05/2013 

في الحصول على تذكرة في الشوارع لتحية المدرب  فشلواوسيصطف المشجعون الذين 

 ...االسكتلندي

 كالسيكو بايرن ودورتموند ينتهي بالتعادل اإليجابي  06/05/2013 

وفي الوقت نفسه انقذ مانويل نوير مرماه من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح 

 ليفاندوفسكي في تنفيذها وفشل 35دورتموند في الدقيقة 

 الهبوط" خطر"في صراع البقـاء وفي صراع الهروب من  يفشلبريمن 

 الكرة الشاطئية توّدع غرب آسيا  52/05/2013 

منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في الحصول على بطاقة التأهل الى الدور قبل  فشل

 ...النهائي في منافسات بطولة غرب آسيا

 تدريب الميناء يستحق المجازفة فـي منافسة ملتهبة : غازي فهــد 52/05/2013 

 فشلتاالندية واخرى  هناك اسماء أثبتت جدارتها في بعض

 نظام ابن همام والتزوير غيـَّبا الجيل الجديد : قضاة المالعب  51/05/2013 

فما فوق واستفاد من ذلك حكام الخليج العربي عالوة على ذلك لدينا حكام شباب اُختبروا 

 في اختبار اللغة االنكليزية فاستبعدوا من قائمة قارة آسيا فشلوالمدة سنتين إال انهم 

 بروسيا دورتموند يخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري األبطال  51/05/2013 
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 6في ذلك خالل  فشلونجح في تحقيق الفوز على بروسيا للمرة األولى هذا العام بعدما 

 مباريات

في الفوز  فشلنظر للمباراة كمعركة للدفاع عن كبريائه الشخصي ، وكبرياء فريقه حيث 

 ة لقاءات هذا العامعلى غريمه كلوب خالل ثالث

 تشيلسي وبنفيـكا يتطلَّعان للعبور إلى النهائي األوروبي في أمستردام  51/05/2013 

والمراهق أندريه غوميز في ( عاما 66)الرهان المفاجىء على بابلو ايمار  فشلبعدما 

 .مباراة الذهاب

 العباً لمواجهة الفيصلي األردني  19فجر إبراهيم يختار  13/02/2013 

في الموسم الحالي في احراز اي لقب محلي ويعاني من  فشلرغم ان الفريق االردني 

 ازمة مالية خانقة

 الميناء يصطاد غزالن البادية ثالث مرات  13/02/2013 

في تهديد مرمى الميناء بأية  فشلحاول نادي النجف االعتماد على الكرات المرتدة إال انه 

 كرة خطرة، ومن هجمة منظمة قادها نجم الشوط االول حميد ميدو

 ( بونــــد سليغـــا)بــايـــرن يواصـــل مسلســـل انتصاراته فــــي  13/02/2013 

الفريق في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على  فشلازداد وضع بريمن سوءا بعدما 

 ...التوالي

 األهلي يهزم النصر بثالثية في دوري المحترفين اإلماراتي  19/02/2013 

وانحصر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب من دون خطورة حقيقية على المرميين، فكثرت 

 صانعو األلعاب بتمويل المهاجمين فشلالتمريرات الخاطئة و

 ( ديربي تورينو)يوفنتوس يسعى لحسم  13/02/2013 

يحسم لقب الكالتشيو للموسم الثاني على التوالي من خالل الفوز  وبإمكان يوفنتوس أن

 مالحقه المباشر نابولي في الفوز على بيسكارا فشلعلى تورينو، إذا 

 في اإلنفراد بالصدارة في لبنان  يفشلالنجمة  11/02/2013 

في االنفراد بالصدارة  وفشل  رفض النجمة هدية اإلخاء األهلي عالية الذي أسقط الصفاء

 ...على ملعب صيدا البلدي( 1-5)بسقوطه امام شباب الساحل 

به من  23/02/2013   ( الكالتشيو)يوفنتوس ينتزع ثالث نقاط من التسيو تقّر 

لوريك سانا في تسديد كرة داخل  فشلبعد أن  12كانت أخطر الفرص لالتسيو في الدقيقة 

 ...ليختل إتزانهمنطقة جزاء يوفنتوس داخل المرمى 

في حين فضل بيرلو االبتعاد عن مرمى التسيو والعودة إلى وسط الملعب أغلب فترات 

 ...13يوفنتوس في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة  فشلالشوط األول حتى 

 النوس يخطف فوزاً غالياً من أول بويــز  23/02/2013 
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 فشلفي المرحلة السابقة و( 5-5)النوس وكان بوكا قد سقط في فــخ التعادل امام ضيفه 

 في استعادة نغمة الفوز

د تشيلسي من كأس إنكلترا  25/02/2013   مانشستر سيتي يجـّر 

والثانية عشرة  1555في بلوغ النهائي للمرة السابعة منذ  فشلاما بالنسبة لتشيلسي الذي 

 في تاريخه المتوج بسبعة القاب فيها حتى االن

 ة شيكاغو توقف مسلسل انتصارات نيويورك نيكس سـل 22/02/2013 

في تسديدته  فشلثانية لكن دانغ  2.5ثم  حصل شيكاغو على فرصة لخطف الفوز في آخر 

 فالتقط رايموند فيلتون المتابعة الدفاعية لنيويورك

 ( الكالتشيو)يوفنتوس يبحث عن الثــأر من التسيو في  26/02/2013 

في تهيئة ملعب اس اريناس الجديد ليليق بمباريات دوري الدرجة األولى  فشلبعدما 

 .اإليطالي

 لاير مدريد إلى نصف النهائي لدوري األبطال للعام الثالث على التوالي  22/02/2013 

وهي المرة الرابعة والعشرين التي يبلغ فيها لاير مدريد الدور نصف النهائي والثالثة على 

 في تخطي هذا الدور في الموسمين السابقين فشلالتوالي حيث 

 ديوكوفيتش يقـود صربيا للفـوز على الواليات المتحدة  25/02/2013 

آخرها عام  61)الواليات المتحدة حاملة الرقم القياسي بعدد االلقاب  فشلتفي المقابل، 

 في التأهل الى نصف النهائي للعام الثاني على التوالي( 1553

 الزوراء ينتزع فوزاً ثميناً من نفط الجنوب  53/02/2013 

على اساس ان الزوراء يتمتع بعاملي االرض والجمهور حتى بانت اكثر الكرات مقطوعة 

 في طرق مرمى بعضهما البعض من خالل الوقوف الصحيح وفشالللفريقين 

 : باألبيض واألسود( المدى ) العميدي يكشف وقائع جديدة لـ 53/02/2013 

في الحصول على منصب في دوكان  فشلواوال ننسى بعض اصحاب المصالح الذين 

 وتنفيذية االولمبية شاركوا في المعارضة متمنين الفوز بموطىء قدم في الرياضة العراقية

 دورتموند يسعى للتأهل إلى دور نصف النهائي أمام ملقــا  53/02/2013 

في تخطي هذا الدور في الموسمين السابقين بسقوطه امام غريمه التقليدي  فشلعلما بانه 

 .برشلونة وبايرن ميونيخ االلماني على التوالي

 ماتويدي ينقــذ سان جيرمــان من الخسـارة أمام برشلونة  52/02/2013 

كرات روبين في معانقة  ففشلتولم يستثمر أصحاب القمصان الحمر ارتباك ضيوفهم 

 ...الشباك

 فريـد ينقذ البرازيل من خسارة تاريخية أمام روسيا  13/06/2013 

مرات متتالية في ايداع الكرة بالشباك من مسافة قريبة قبل ان تعود الى  2الروس  فشلو
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 (.36)فيكتور فايزولين الذي أعادها الى المرمى هدفا  روسيا  خالفا  لمجريات المباراة 

 االحتراف في دوري النخبة مهم للُرقي باللعبة : ياسر دمحم كاظم 13/06/2013 

تقريبا  عندما عدت  1525عام  فشلتكما سنحت لي فرصة االنضمام إلى الفريق لكنها 

 الى بغداد للدراسة وكان حينها المدرب حازم جسام

 محاولة انضمامك الى الزوراء ؟ فشلتولماذا 

 متر  044سباق بولت يحـّل ثانياً في  15/06/2013 

ذهبيات أولمبية في سباقات السرعة، في  3العد اء الجامايكي أوسين بولت، حامل  فشل

 م أُقيم في بالده 255الفوز بسباق لمسافة 

 بالوتيللي يخطف األضواء من نيمار في وّدية البرازيل  16/06/2013 

 فشلحين  52وقلص العب الوسط دانييلي دي روسي الفارق لإليطاليين في الدقيقة 

 ...الدفاع البرازيلي في تشتيت الكرة من ركلة ركنية

 ( الليغـا)لاير مدريد يهزم لاير مايوركا بخماسية في  29/06/2013 

 فشلوجاء هدف مايوركا االول بضربة رأس والثاني بالطريقة نفسها بعد ركلة ركنية 

 ...العبو لاير مدريد في التعامل معها

 تشيلسي يستدرج يونايتد إلـى ستامفورد بريدج  22/06/2013 

بالكبيرن روفرز ومضيفه ومنافسه في دوري  فشلوفي المباراة الثانية من الدور ذاته 

 ...".الدرجة األولى 

 ( الليـغا)رونالدو يقـود لاير لوصافة  22/06/2013 

 فشل، و(61)الكرة برأسه لكن الحظ عانده وقطعت في الوقت المناسب  وتابع الفرنسي

 (.62)أيضا  األلماني سامي خضيرة 

 ! بــيتروفيـــش مــــدرب االحـــــالم أم مــــدرب أي كــــــالم؟ 52/06/2013 

اخرى في اختيار مدرب كبير تتناسب قدراته التدريبية مع   مرة فشلاتحاد الكرة قد   ان

 األستحقاقات التي تنتظر منتخبنا الوطني على الصعيدين اآلسيوي والدولي

 انتقادات فرنسية عنيفة لليوناردو بسبب سان جيرمان  52/06/2013 

فريق العاصمة وليوناردو في  فشلوهي ترغب بعدم تكرار تجربة الموسم الماضي عندما 

 .التتويج

 منتخب واسط يحرز بطولة العراق بالقوة البدنية  51/06/2013 

للمرة األولى يعتمد نصوص فعلية بالقانون مثل السماح لالعبين بدقيقة واحدة وبخالفه 

 .المحاولة  تفشل

 عبر بوابة نابولي ( الكالتشيو)يوفنتوس يتمسك بصدارة  51/06/2013 

سان "في تحقيق فوزه االول في  فشلوكان يوفنتوس المستفيد من هذه النتيجة برغم انه 
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 (2-1) 1555  ايلول 65منذ " باولو

صاحب المركز الرابع االخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، نتائجه 

 في تحقيق الفوز لالسبوع الخامس وفشلالمخيبة في اآلونة االخيرة 

كلوب وحيدا في مواجهة هاينكيس الذي تمكن من قيادة بايرن الستعادة اعتباره ولم يكن 

 ...في الخروج فائزا امام االخير في المباريات فشلمن دورتموند بعد ان 

 العطلة الشتوية تنتهي في روسيا من دون صفقات مدوية  51/06/2013 

وموسى والعديد من الالعبين المحليين الذين ( سسكا موسكو)والسويدي بونتوس فيرنبلوم 

 في فرض أنفسهم خارج روسيا على غرار رومان بافليوتشنكو فشلوا

 بايرن ميونيخ يضع قدماً في ربع نهائي دوري األبطال  15/01/2013 

في ترجمة  فشلواميه وفرض بورتو سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بيــد ان مهاج

 الفرص الكثيرة التي سنحت امامهم

رون من صعوبة التنافس في تصفيات أمم آسيا  23/01/2013   أهل الكرة يحذّ 

في تحقيق فوز مطمئن يؤكد أن ما قدمه الالعبون الشباب في دورة  فشلان منتخبنا 

 ...الخليج العربي لم يكن من باب المصادفة

 يونايتد يواصل مشواره نحو لقبه األول في كأس إنكلترا  23/01/2013 

في قيادة فريقه الى اي لقب منذ تتويجه في مسابقة  فشلوتابع المدرب الفرنسي الذي 

 1555الكأس عام 

ن فــوز لاير مدريد ويُغادر بالبطاقة الحمراء  29/01/2013   راموس يؤّم 

الي كريستيانو رونالدو داخل منطقة كاكا في استثمار تمريرة رائعة من البرتغ وفشل

 .الجزاء حيث سدد مباشرة الى جوار القائم األيسر لمرمى رايو فاليكانو

في الوصول إلى  فشلوسيطر فاليكانو على مجريات اللعب بعد طرد راموس، ولكنه 

 .شباك النادي الملكي

بعدما انفرد تماما  بمرمى  36وأهدر كاكا فرصة هدف محقق لريال مدريد في الدقيقة 

 .في التسجيل وهو على بُعد سنتيمترات من المرمى الخالي فشلروبن مارتينيز ولكنه 

 ( بوندسليغا)دورتموند وليفركوزن يستعيدان توزانهما في  23/01/2013 

بعدما صعد الى المركز السادس بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ، رابع ...

 في التأهل الى دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا فشلالموسم الماضي الذي 

 سلة ميامي تؤكّد تفّوقها على أوكالهوما  23/01/2013 

 9نجح خالله في  قبل أن يتحس ن أداء كيفن دورانت خصوصا  في الُربع األخير الذي

في بداية اللقاء في محاوالته السبع األولى، مقل صا   فشل، بعد أن 25محاوالت من أصل 

 .بعدها في االقتراب أكثر من البطل فشل، لكن فريقه 259-255نقاط  9الفارق إلى 
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 كوكار اإلندونيسي يغازل شيفشينكو  21/01/2013 

 فشل، إال أن حزبه 1521وبالفعل خاض انتخابات البرلمان األوكراني في تشرين االول 

 .في الحصول على أي مقعد في البرلمان

 ميسي ومارادونا وكارلوس وروماريو أقزام بهامات العمالقة  21/01/2013 

 233) المهاجم السويدي العمالق طويل القامة زالتان ابراهيموفيتش  فشلوبسبب ذلك 

 في التأقلم مع تشكيلة اغلبها من االقزام( سم 

ج باللقب األفريقي  22/01/2013   نسور نيجيريا تهزم بوركينا فاسو وتتوَّ

فرصا  خطيرة عدة ( النسور)في الشوط الثاني كما أهدر ( الخيول)محاوالت  فشلتو

 لفريق اللقاء لصالحهلينهي ا

 منتخب السلة يعود بخفي حنين من غرب آسيا  25/01/2013 

منتخبنا الوطني لكرة السلة في التأهل الى نهائيات كأس آسيا التي تضيفها الفليبين في  فشل

 آب المقبل بعد تعرضه الى خسارة ثالثة امام شقيقه المنتخب االردني

ساوثمبتون يهزم مانشستر سيتي بثالثية وتشيلسي يعود إلى سكة االنتصارات في  25/01/2013 

 ( البريمر ليغ)

فيها رجال المدرب اإليطالي روبرتو  يفشلوهي المباراة الثالثة على التوالي التي 

 .مانشيني في تحقيق الفوز

 السلة تتعرض لخسارة ثانية في بطولة غرب آسيا  53/01/2013 

في مجاراة العبي المنتخب االيراني الذين تسيدوا على اشواط المباراة   العبونا فشلو

 نقطة 66  الثالثة بشكل انهوا المباراة لصالحهم بفارق

 اخبارهم  59/01/2013 

نصف نهائي بطولة   فريق غاز الجنوب بالكرة الطائرة في التأهل الى منافسات  فشــل

 ...ي العاصمة اللبنانية بيروتاالندية العربية المقامة حاليا ف

 األبطال القدامى يحلمون بإعادة األمجاد في رحلة أمم آسيا  55/01/2013 

في بلوغ نهائياتها برغم  فشليثبت قدراته حتى االن على صعيد تصفيات كأس آسيا التي 

 .انه يستمر في منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال

في احراز لقب  فشلمدربه االرجنتيني غابرييل كالديرون البحريني بقيادة " االحمر"

 كأس الخليج للمرة االولى

 ومعاناة إنتــر تتواصل .. يوفنتوس يستعيد الصدارة بغياب كونتي 52/01/2013 

بتحقيق الفوز في الدوري لكنه   فيها التسيو يفشلوهي المباراة الثالثة على التوالي التي 

 .نقطة 22بقي في المركز الثالث برصيد 

في تحقيق الفوز في مباراته الثالثة على  وفشلولم تكن حال انتر ميالن افضل من التسيو 
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 6-2التوالي ايضا بعد تعادلين مخيبين وخسر امام سيينا 

تحقيق الفوز في مباراته الثالثة على  في وفشلولم تكن حال انتر ميالن افضل من التسيو 

 6-2التوالي ايضا بعد تعادلين مخيبين وخسر امام سيينا 

 نيجيريا تطيح بكوت ديفوار من أمم أفريقيا  52/01/2013 

وحارس ( عاما 65)الجيل الذهبي لإليفواريين بقيادة ديدييه دروغبا  فشلفي المقابل، 

 (...عاما 62)المرمى بوباكار باري 

 رونالدو يُذيق لاير مدريد طعم الهزيمة أمام غرناطة  56/01/2013 

في تسجيل هدف التعادل  فشلوسيطر الريال على مجريات اللعب بعد هذا الهدف ولكنه 

 . من فرص عدة سهلة سنحت له على مدار الشوطين

 تسديدة روني تنقــذ مانشستر من فـخ فولهام  56/01/2013 

 فشلفرصة حقيقية لروبن فان بيرسي بعد انفرد بمرمى شوارزر لكنه  36ومنحت الدقيقة 

 في السيطرة على الكرة لتذهب للجهة اليسرى

 وبالوتيلي يرحل إلى ميالن .. بيكهام يحط الرحال في سان جيرمان 52/01/2013 

وكان باشيكو قد تم إعارته إلى رايو فاليكانو في الموسم الماضي، ليعود مجددا إلى 

 .في اثبات ذاته مع ليفربول فشلالدوري اإلسباني بعدما 

 العباً لمواجهة اندونيسيا في التصفيات اآلسيوية  33اختيار  19/52/2013 

ببطولة كأس آسيا   له منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية في حجز مقعد فشلمن جهة اخرى 

 ...التي ستحتضنها مدينة هايونغ الصينية في حزيران المقبل

ونقل الموقع الرسمي لالتحاد اآلسيوي على شبكة االنترنت ان منتخبنا الوطني للكرة 

 في التأهل للدور الثاني من المنافسات اآلسيوية المؤهلة الى كأس العالم فشلالشاطئية 

 والشرطة في برج سعـده (.. كالسيكو)آوس ينقذ الزوراء في  19/52/2013 

ب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى الشوط الثاني لكي يفتتح التسجيل  وانتظر فريق المدر 

 في تحقيق الفوز للمرحلة السابعة على التوالي فشلأمام جاره خيتافي، الذي 

 وغالدباخ يفرمل ديسلدورف .. دورتموند يتالعب بنورنبيرغ 13/52/2013 

في حل  فشلنقطة فقد  13أما نادي شالكه صاحب مركز سادس الترتيب العام برصيد 

 نقطة 26لغز نادي اوغسبورغ صاحب المركز السادس عشر برصيد 

 مهمتان صعبتان أمام تونس والجزائر في نهائيات أمم أفريقيا  15/52/2013 

قبل  فشليكن راضيا عن اداء منتخب رشحته كل التوقعات إلحراز اللقب بعد ان  وهو لم

 عام في غينيا االستوائية والغابون اثر تعادله مع زامبيا سلبا

 األُسود يطوون ملف المنامة ويستعدون ألمم آسيا  23/52/2013 

في ترجمة  فشلوامن المباراة  92سجل القائد يونس محمود هدف التعادل في الدقيقة 
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 الخطرة  أحداها إلى هدف ثان فضال  عن استبسال األخير في التصدي للعديد من الكرات

 بالتر لم يعترف بدورة الخليج : مارادونا  23/52/2013 

مع المنتخب السعودي في دورة كأس  وفشلهوفي ما يخص الهولندي فرانك ريكارد 

 12خليجي 

مع المنتخب السعودي أنه مدرب ضعيف، بل كل المدربين ربما  فشلولكن ليس معنى أنه 

 يكونون معرضين للوقوع في ما وقع فيه ريكارد

 الحمادي ينقذ اإلمارات من كمين ركالت الترجيح ويحسم اللقب  23/52/2013 

، وعبرت المباراة عن أن اليمن يواصل عدم قدرته 93و 66وجاء الهدفان في الدقيقتين 

 .في تحقيق أي فوز منذ مشاركته في الدورة الخليجية ليفشلقية المنتخبات، على منازلة ب

 فشلونجح غوران بتغييراته في الحفاظ على األداء المتميز للفريق، في الوقت ذاته 

 ريكارد طوال شوطي اللقاء في فك طالسم الدفاع األزرق

 في مباراة نصف النهائي  فشلرفشان : الغندور 29/52/2013 

 ! يهرب من الباب الخلفي( الخواجة)و.. ينتصر للمدرب الوطني 01خليجي  29/52/2013 

في  فشلوا، ولم يعد لهم مكان، بعدما  12سقطت أقنعة المدربين األجانب في خليجي 

 مهمتهم، وخرجوا من الباب الخلفي، بل كانت الدورة نقطة نهاية مأساوية لبعضهم

منتخبه للوصول   رجنتيني كالديرون في قيادةاأل فشلأما صاحب األرض البحرين، فقد 

 إلى النهائي، وسقط في االختبار الصعب

في عبور  فشلواوانضم البلجيكي توم مدرب اليمن إلى قائمة المدربين األجانب الذين 

 المرحلة األولى للدورة رغم أن اليمن لم يحقق في تاريخه أي فوز

 ! لماذا قاطع شاكر وفد المنتخب وتدريباته؟ 29/52/2013 

مدرب نادي النفط السابق لكرة القدم ناظم شاكر في اإلجابة على تساؤالت  فشل

 واستفسارات مقدم برنامج الفريق التاسع في قناة أبو ظبي الرياضية

 األسود يبحثون عن لقب رابع أمام اإلمارات في نهائي الخليج  23/52/2013 

في إيقافهم وطبقوا  فشلواوحارس مرمى المنتخب البحريني دمحم سيد جعفر الذين 

 الواجبات التي تم اعطاؤها اليهم من قبل المدرب حكيم شاكر

 تألق األسود في إحصائيات الدور األول  22/52/2013 

البرازيلي باولو اتوري مدرب المنتخب القطري والهولندي فرانك ريكارد  فشلبينما 

السعودي في تأهل منتخبيهما برغم الهالة االعالمية التي اُحيطت عليهما   المنتخب مدرب

في تنفيذ الوعد لجماهير بلديهما  فشلهمادرجة بعد  295قبل انطالق الدورة والتي انقلبت 

 .في المنافسة على اللقب

 التكتيك الدفاعي واألداء القتالي لألُسود أسهما في استفزاز السعوديين ..رؤية فنيـة 53/52/2013 
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معظم هجماته  فشلتالمبالغة ببناء الهجمات من عمق دفاعي منتخبنا المتماسك حيث 

 وكان عليه تفعيل األطراف بمساهمة الظهيرين سلطان البيشي ومنصور الحربي

 فشل مفاوضات ميالن للتنازل عن روبينيو  53/52/2013 

 .فشلتأن المفاوضات مع سانتوس حول انتقال المهاجم الدولي البرازيلي روبينيو قد 

 ".خالل الليل واعتقد بان روبينو باٍق معنا حتى نهاية الموسم فشلتالمفاوضات "مضيفا 

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

الحكومة تصف الخطة الخمسية الجديدة بالطموحة وخبراء يؤكدون عدم انسجامها مع  13/05/2013 

 .الموازنة 

، من حيث المنهجية الكالسيكية فشلتالخطة الجديدة لم تتغير عن الخطة السابقة التي "ان 

 .للتخطيط 

الخطة السابقة يتلخص بضعف دراستها لواقع الحياة االقتصادية حيث انها لم  فشلان 

 .تنطلق من دراية تفصيلية للعمليات االقتصادية وكانت بعيدة عن القطاع الخاص 

ألن المؤسسات الحكومية  فشلتان الخطة الخمسية السابقة "وقال عبطان للمدى 

 الخطة الخمسيةوحتى المحافظات لم تعمل على تنفيذ  والوزارات

 الطاقة النيابية تتهم النفط بعرقلة االستثمار في المصافي  12/05/2013 

بموضوع االستثمار الخاص  فشلتوقال عواد للوكالة االخبارية لألنباء إن وزارة النفط 

 ...في المصافي النفطية

مصرفيون يتهمون البنك المركزي بتشجيع المصارف العربية وااليرانية على حساب  29/05/2013 

 العراقية 

في سياسته، بينما من واجبه الحفاظ على سعر  فشلالبنك المركزي "ورأى خليل ان 

 "...صرف الدينار

 كيف نعزز االستثمار األجنبي؟ :اراء اقتصادية 13/02/2013 

أعظم إذا اتفقت األطراف على نهج موحد في التعامل  وسوف يكون تأثير هذه المحادثات

 .في الوفاء بالتزاماتها تفشلمع الدول التي 

 هل ستفشل المحافظات في إدارة ملف التموينية بعد عجز الوزارة ؟  25/02/2013 

المحافظات غير قادرة على إدارة ملف البطاقة التموينية أو السلة الغذائية موضحا  أنهم " 

 .في إدارة الملفات المنسوبة إليهم من مشاريع وخدمات للمواطن  فشلوا
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 كركوك تطالب وزارة المالية بإطالق موازنتها للعام الحالي  25/02/2013 

في تنفيذ  فشلتإدارة كركوك وضعت خمس شركات في الالئحة السوداء ألنها "

 "...األعمال

 الروتينية وسندان الفساد قطاع االستثمار بين مطرقة اإلجراءات  53/02/2013 

عند بناء فندق مثال  ال يمكن االعتماد على المولدات فقط، لذا على هيئة االستثمار تشجيع 

 في كسبه، بسبب اإلجراءات المعرقلة فشلتالمستثمر المحلي الذي 

 مــليـار ديـنار  01واســـط تــطلق سبعـة مشـاريـع في شـمـالـهــا بـ 12/01/2013 

في التنفيذ أو على أقل تقدير تتأخر في إنجاز  تفشللدينا تخوف من تلك الشركات في أن "

 ."المشاريع المحالة لها وبالتالي سيكون المواطن هو المتضرر الوحيد جراء ذلك

 من الموازنة العامة السنوية %  14نينوى تستهلك  21/01/2013 

منذ سنوات في صرف كامل حصتها من الموازنة، فإن  تفشلوعلى الرغم من أن نينوى 

 مسؤولين محليين فيها، يقولون إن المبالغ المخصصة لها

 تحذر من أزمة أوروبية جديدة: إيرلندا  55/01/2013 

قادة دوله في  فشلأن االتحاد األوروبي سيدخل مجددا دائرة األزمة والغموض، إذا 

 التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ميزانية 

 االتحاد للسنوات السبع المقبلة 

اجتماع قادة االتحاد األوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين لمحاولة التغلب على 

 ...في ذلك فشلواخالفاتهم حول الميزانية، حيث 

 كزي خالل الفترة السابقة ندوة اقتصادية تؤكد كفاءة أداء البنك المر 56/01/2013 

واخفق في  فشلان البنك المركزي نجح فعال في تحقيق استقرار العملة وغيرها ، لكنه 

 تعزيز عملية التنمية المستدامة التي تعني بناء المدارس وتعبيد الطرق وإنشاء الجسور

 " غياب التخّصص"وتلكّؤ المشاريع بسبب .. كربالء تحتاج إلى مليار دوالر للخدمات  51/01/2013 

 وفشلوفيما شكا مسؤولون محليون من عزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع الصغيرة 

 بعض مدراء األقضية والنواحي في إنفاق أموال التخصيصات بطرق فعالة

 سنة  34أعلى معدالت النتاج النفط وتصديره خالل  51/01/2013 

 133.3كان من المفترض ان تقوم الحكومة المركزية بتسديد الدفعة الثانية التي تبلغ 

 في ذلك فشلتمليون دوالر لكنها 

 وجود إقليم جديد قد يربك االقتصاد العراقي : خبراء 29/02/2013 

إدارة المحافظات لألموال المخصصة لها من االفتقار الذي نتحدث عنه هو ما لمسناه في 

سواء ما يتعلق بالبنية  تفشلخالل الموازنات كون أكثر الموازنات تعاد، والمشاريع 

 التحتية
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 ! ودولتنا الريعية..المرض الهولندي 22/02/2013 

حكومات ال تؤمن بالديمقراطية وتتركز جهودها على إدامة النظام السياسي القائم على 

 الدولة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية فتفشلحساب األهداف األخرى، 

 وخبير يقترح اللجوء الىالقضاء في مشاكل إدارة الثروة النفطية  53/02/2013 

في حل مشاكلهم سياسيا  وخاصة في عدم التوصل  فشلتاقد   إن حكومتي المركز واإلقليم

 إلى اتفاق بخصوص إدارة الثروة النفطية في البالد

 

 

رأي -المدى  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

 منظمات المجتمع المدني واالهتمام المطلوب  29/05/2013 

وخدمة مصالحه وتوجهاته السياسية التي حكم العراق من خاللها بمركزية وتفرد في 

 هذه المنظمات في دعم السلطة فشلتالسلطة ولذلك 

 هل الطاقة النووية خيار للعرب؟  2/05/2013 

الجهود األخرى للحد من تغير  فشلتقد يجد العالم نفسه مضطرا  إلى خيار كهذا في حال 

 .المناخ

 جسد المرأة  51/05/2013 

 .في كل المساعي األخرى فشلتومع ذلك نتمنى لها أن تنجح في مسعاها بعد أن 

 مشروع .. إضراب سائقي السكة الحديد 23/02/2013 

المباحثات مع المسؤولين في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وعدم  فشلتبعد أن 

 االستجابة لمطالبهم المشروعة

 أثر استخدام اليورانيوم المنّضب في العراق وما ترتّب عليه في أحدث تقرير دولي  26/02/2013 

الحكومة أيضا في السيطرة على تجارة السكراب الملوث، وهو ما ساهم بانتشار  وفشلت

 .التلوث اإلشعاعي

 « جبهة اإلنقاذ»تحديات  21/02/2013 

في  فشللديمقراطية إن الوفد أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة ا. بالمقابل قال د

 تبرير ما نشر عن تخفيض تمثيله في الجبهة

 حتى ال نبخس اآلخرين حقوقهم  53/02/2013 

فإنه لن يبقى لحظة  واحدة بعد فشله في  فشلفإذا ما نجح في ذلك فألف مبارك له وإْن 

 ..الجامعة



 

691 

 

 يةالطالب في اجتياز االمتحان عليه أن يدفع غرامة مال فشلفإذا ما 

ا إذا  في النجاح بعد المحاولة الثالثة فإن ه يُفَصل من الجامعة مباشرة  وال يُسَمح له  فشلأم 

 بالدوام سنة ثانية

فإنَّه يُفَصل فورا   فشلينبغي للطالب أن ينجح في إحدى ثالث محاوالت تُمنح له وإذا ما 

 من الجامعة ويعود إلى بلده

 ( 7-6)دور النظام االنتخابي في صياغة النموذج الديمقراطي في العراق  53/02/2013 

أن إجراء إحصاء سكاني في المجتمعات المنقسمة يعد من األمور الصعبة والمثيرة 

 م1556الجهود في إجراء إحصاء سكاني في العراق بعد  فشلتللجدل، إذ 

 الفشل طريق العنف  56/02/2013 

المشاريع الوهمية وألنه تالعب بأفراد الشعب أي أن التيار الديني وألنه قدم العديد من ...

 .فشل

 تركيا دولة ثنائية القومية بعد اليوم  52/02/2013 

هذا الحلُّ التركيُّ وتوقفت مسيرةُ التحديث الديمقراطية واالقتصادية في تركيا أمام  فشل

 ...الحائط الكردي

 استعادة نقابة الصحفيين  15/06/2013 

، فاإلخوان أصحاب مدرسة فشلتنقيبا، ولكن التجربة « ممدوح الولي»عندما انتخبوا 

 والساعون للهيمنة على جميع مفاصل الدولة« السمع والطاعة»

 قانون نزول ميليشيات اإلخوان للشارع المصري  23/06/2013 

عمليات القتل الممنهجة لشباب الثورة و  فشلتالتصدي للمعارضة السياسية بعد أن 

 التعذيب داخل معسكرات األمن المركزي

 َمْن يسرق  اآلخرين يسرقهُ اآلخرون  55/06/2013 

منظومة القيم وكل أساليب وأدوات  تفشلسوف تتعاظم الخطورة وينهار المجتمع ككل، و

 اإلصالح في السيطرة على السراق

 ! ة العراق دولة فاشل 56/06/2013 

الدولة التي ال يمكنها السيطرة على أراضيها، : هي " الفاشلة "وعلى ذلك فإن الدولة 

 حكومتها في اتخاذ قرارات مؤثرة تفشلوعادة ما تلجأ للقوة، و

 رموز الثورة وأيقوناتها ...0411في الذكرى الثانية لتظاهرات شباط  51/06/2013 

فيه بعض الهيئات الرقابية الحكومية عن أداء هذا الدور بسبب الثقافة  فشلتفي وقت 

 .السياسية السائدة وصفقة تقاسم السلطة

 ( 0-1)رموز الثورة وأيقوناتها  15/01/2013 

خارج ساحة التحرير   الحكومة في نقل مكان التظاهرات إلى فشلتوفي العراق حين 
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 أخرى إلى الساحةوأصر  المتظاهرون على القدوم جمعة بعد 

 ( 1 – 1)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  16/01/2013 

في حالة عدم الوصول إلى تسوية ترضي المتظاهرين الذين استعادوا الثقة بقدرتهم على 

 ...السياسيون في تغييرها فشلالتي " المنتصرين والمهزومين"تغيير معادلة 

 ( 1 – 0)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  11/01/2013 

في تحقيق مطالب جمهورهم، فعاقبهم هذا الجمهور في " فشلوا"ولكن الممثلين الجدد 

 .بانتخاب القائمة العراقية 1525انتخابات العام 

األصوات الالزمة لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حين امتنع العديد من نواب 

هذه العملية التي كان يمكن أن تعيد شيئا من  أفشلييد طلب سحب الثقة، مما القائمة عن تأ

 .التوازن إلى العملية السياسية برمتها

إلى دعم مجموعة من شيوخ  1522فقد عمد رئيس مجلس الوزراء منذ بداية عام 

 في الوصول إلى مجلس النواب فشلواالعشائر، وبعض السياسيين الذين 

سة في تخويف المتظاهرين، لجأ المالكي إلى ستراتيجية أخرى هذه السيا فشلتولما 

 9/2/1526تمثلت في تشكيل ما أطلق عليه اللجنة الوزارية السباعية يوم 

 ثورة فـي الثورة..أحمــد القبانجي  11/01/2013 

في تحقيق حلم الثورة  فشلتما زلت مع جوهر الثورة وحلمها، لكن الجمهورية اإلسالمية 

 ورسالتها، وهي تقدم اآلن إسالما فارغ المحتوى

 ( 1 – 3)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  23/01/2013 

 .تسمياتها الخاصة عليها  عمليا في فرض فشلتإال أنها 

 االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين 29/01/2013 

يسهر على ضمان االلتزام "في أن   رئيس الجمهورية الذي عهد إليه الدستور فشلفقد 

 "بالدستور

مجلس النواب في إيقاف هذه االنتهاكات الصريحة والمنهجية للدستور والقانون،  فشلكما 

السلطة القضائية في القيام بالتزاماتها بضمان محاكمة عادلة للمتهمين من  فشلتكما 

 لسلطة التنفيذيةخالل خضوعها لشروط ا

 ( 1 – 1)االحتجاجات ومعادلة المنتصرين والمهزومين  23/01/2013 

  النخب السياسية في تسوية فشلت، 1555منذ إقرار الدستور العراقي في العام 

 .1556اإلشكاالت األساسية التي فجرتها لحظة االحتالل في نيسان 

في إقناع جمهورها بقدرتها على  فشلتولكن جبهة التوافق التي اضطلعت بهذا الدور 

 1525الدفاع عنهم، فتخلوا عنها في انتخابات مجلس النواب في العام 

 الديمقراطية القسرية تواجه الفشل في العراق  19/02/2013 

بالحصول على منصب رئيس  فشلزعيم القائمة العراقية، خارج مكونه المذهبي، إذ 
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 ...الوزراء المخصص للمكون الشيعي

 أوضاع المرأة والطفل في العراق تتراجع : تقرير دولي 13/02/2013 

ألفا  من األطفال بعمر المدرسة إما يرسبون أو أنهم ال يكملون  255ففي كل عام هناك 

 في الدراسة يفشلونمن طلبة المدارس الثانوية %  25، كما أن  دراستهم

 أزمة في التاريخ أم أزمة في المؤسسات؟ .. الوقائع العراقية 13/02/2013 

إن فكرة السيطرة على األزمة ليست مستحيلة، بل هي مدعاة للوقوف عند أصل 

 في صناعة الحوار العاقل تفشلالمشكالت التي تديم صناعة األزمة، و

 الغياب القسري .. الديمقراطية واألحزاب  15/02/2013 

في الوصول للقاسم االنتخابي  فشلتآالف األصوات التي  ويحرم من يحصل على

 ويهدرها لصالح القوائم الفائزة

 الهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي 21/02/2013 

في كسب ود  النخبة، فضال عن الجماهير، التي كانت تدين بالوالء والطاعة  فشلغير انه 

 .للمرجعيات الدينية

 تغرق " العراقية" 53/02/2013 

حينما لم تتمكن من إدارة التظاهرات بشكل حرفي  فشلتفي عدة محاور،  فشلتالعراقية 

حيث فسحت المجال أمام رجال الدين وشيوخ العشائر لتصدر التظاهرات ربما إلظهارها 

حينما أظهرت ترددا  وفشلتعلى أنها احتجاجات شعبية وعفوية وغير طائفية أو فئوية، 

أخيرا حينما لم  وفشلتإدانة خطاب نائب صدام الموتور عزت الدوري، واضحا في 

 .تتمكن من تحقيق النصاب القانوني لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية

 وقفة إلعادة النظر  59/02/2013 

 فشلبهذه المهمة التي " غيرالمؤدلجين"ولذا أقترح أن يضطلع المثقفون واألكاديميون 

 ة اآلنفيها السياسيون لغاي

 

 

محليات -المدى  

        Verbo متآمر 

N.  Fecha  

 ائتالف عالوي يتمسك بمقاطعة الحكومة ويـدرس خيـار االنسـحاب النـهائـي  52/06/2013 

 المتآمر"وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي استأنف مهام اعماله في مجلس الوزراء بـ

 ".على شعبه
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محليات -المدى  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

سنعزل كل : ومنافسوه.. دولة القانون يقترب من خسارة حكومتي البصرة وبغداد 01/05/2013 

 المسؤولين الفاشلين 

دجلة والفرات الى حد غير مسبوق قبل أعوام  منسوبوهو أمر تحتاجه منذ أن انخفض 

 .كم في شط العرب 255وادي الى صعود اللسان البحري الملحي الى عمق 

 نائب بصري يحذّر من تفاقم انتشار السرطان في المحافظة  25/02/2013 

أن محافظة البصرة تعاني من ملوحة المياه وتدفق مياه البحر على شط العرب بعد 

 بسبب قلة تدفق المياه القادمة من تركيا وغلق إيران منسوبهانخفاض 

في المئة من مشاريع مياه الصرف الصحي وال 91أنجزنا": المدى"محافظ ميسان لـ 22/02/2013 

 توجد أّي مدرسة طينية في ميسان 

كانون األول الماضي ارتفع  15في موجة األمطار األخيرة وخصوصا  أمطار ليلة 

 ملم في ميسان39المياه الساقطة إلى  منسوب

 محافظة بغداد تدعو إلزالة تجاوزات المطاعم والمقاهي العائمة على حوض دجلة  15/02/2013 

نهر دجلة دوريا  للتأكد من مدى ارتفاع أو انخفاض مناسيبه تحسبا  منسوبمراقبة "

 ".التخاذ إجراءات احترازية قبل وقوع الكارثة المستقبلية

م  19.5المياه في نهر دجلة ارتفع مترين فقط حيث كان قبل موجة األمطار  منسوبأن 

 ".ال تعني حصول أي فيضان"م وهذه الزيادة  65.5وبعد الموجة أصبح 

 ميسان تتوقع إنعاش األهوار بسبب األمطار  08/02/2013 

ارتفاع طوارئ لنقل المواطنين القريبين من النهر في حالة   المحافظة شكلت خلية"

 ".نهر دجلة أكثر من المتوقع منسوب

 سم  134مياه دجلة  منسوبواسط تبّدد مخاوف مواطنيها بالرغم من توقعات ارتفاع  06/02/2013 

الثالثاء، أن    أعلنت خلية الطوارئ المكلفة بمتابعة موجة الفيضان في محافظة واسط،

سم، وفيما  95النهر إلى  منسوبموجة الفيضان وصلت إلى مقدمة سدة الكوت ورفعت 

 سم 265نحو  المنسوبتوقعت أن تبلغ ذروة ارتفاع 

 سنتمترا 95أمس   النهر صباح منسوبإذ بلغ ارتفاع 

سنتمترا وقد يكون هذا  265النهر خالل الساعات المقبلة ليصل إلى  منسوبيرتفع "

 ."ارتفاع ذروة الموجة

 صحافة كردستان  02/02/2013 
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سم وانهم يتوقعون ان تزداد هذه الكمية خالل الفترة ( 35)قد ارتفع المياه  منسوبوان 

 .القادمة ألن موسم االمطار لم ينته بعد فهو يستمر الى بداية فصل الربيع

 فيضانات الموصل تقطع أوصال المدينة وتهدم المنازل في غرب المحافظة  01/02/2013 

نهر الخوصر، الذي يلتقي بنهر دجلة في قلب  منسوبفي ظل قلق متزايد من ارتفاع 

 .المدينة

 ( 33)تقرير ديوان الرقابة المالية  28/01/2013 

لجأت الى تغيير في مقطع القناة  المنسوبأن تتخذ المديرية اجراءات لحل مشكلة ارتفاع 

 لصعوبة التنفيذ بسبب وجود مياه جوفية عالية

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

 البصرة تطالب ذي قار بإغالق قناة الخميسية لوقف الملوحة وتهدد بالتظاهر ضدها  18/02/2013 

وتعاني محافظة البصرة من ملوحة المياه وتدفق مياه البحر على شط العرب بعد انخفاض 

 بسبب قلة تدفق المياه اآلتية من تركيا وغلق إيران مجرى نهر الكارون منسوبه

 مليار متر مكعب  0ارتفاع مخزون المياه في سد دوكان إلى  27/01/2013 

المائي شريطة أن يتم استخدامه بصورة  المنسوبعملية التخزين ستساهم في زيادة "

دقيقة وصحيحة لتفادي حدوث أي أزمة في توفير مياه الشرب أو المياه المخصصة لري 

 "المساحات الزراعية

مياه نهر الزاب الصغير الذي تتزود منه تلك المناطق بالمياه  منسوبكما أدى انخفاض 

كم شمال شرق كركوك، إلى تفاقم  225عبر بحيرة دوكان في محافظة السليمانية، 

 .األزمة

 

 

رأي -المدى  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

 خريف البيئة ... ربيع العرب 08/04/2013 

ويؤدي االستخراج المفرط للمياه من حوض الكفرة، المشترك بين ليبيا ومصر وتشاد 

 المياه وجفاف البحيرات الصحراوية المرتبطة بالواحات منسوبوالسودان، إلى انخفاض 
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محليات -المدى  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 محطة مهمة للعودة الى الديمقراطية في العراق  0410انتخابات : فورن بوليسي 23/05/2013 

 .يدفع بصخرة الى أعلى تل شديد االنحدار منهكمهمة رجل 

والمجلس األعلى يطلب سحباً فورياً للجيش " الحويجة الجريحة"الصدر يدعو إلغاثة  16/02/2013 

 وبارزاني يفتح مستشفياته 

ليستيقظوا على أصوات  منهكةقبل يومين خرج العراقيون من عملية ديمقراطية "

الرصاص وروائح الدماء البريئة التي امتدت إليها األيادي األثيمة التي ادعت االنتماء 

 ".إليها واليهم

 

 

عربي و دولي -المدى  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

" مناورة"وصحيفة سوريّة تصفها بأنها . . أمريكا ترّحب بدعوة الخطيب للحوار 05/01/2013 

 سياسية 

 منهكأقر وزير الدفاع السوري، فهد الفريج، االثنين بأن الجيش 

 نجوم الثورة الجديدة في مصر "..البالك بلوك"و"األلتراس" 13/02/2013 

اقتصاديا لم تعد تصلح معه مراوغة  منهكبدأت التكشير عن انيابها لتمزيق جسد شعب 

 التهدئة بالمسكنات

 

 لكن إلى متى؟ .. هيالري كلينتون تترك حلبة السياسة 23/02/2013 

الحملة االنتخابية األخيرة كانت شرسة "وقال المساعد السابق مشترطا عدم ذكر اسمه 

 .بالفعل منهكةكل ما لديها وهي اآلن ( كلينتون)وأعطتها 

 

 

رياضة -المدى  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 تشيلسي وبنفيـكا يتطلَّعان للعبور إلى النهائي األوروبي في أمستردام  51/05/2013 

تستمر مسيرة تشيلسي القاسية نحو المزيد من المجد االوروبي أو فشل بطولي في معركة 

 اليوم الخميس منهكة
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 ان هذا يكفي فانه يبدو في طريقه للتأهل للنهائي المنهكةوما لم تقرر اطرافه 

  العرب يعودون بخفي حنين من بطولة كأس أمم أفريقيا 51/01/2013 

من  منهكعلى منتخب "وانه زج باربعة مهاجمين النه كان قريبا من التعادل، بل الفوز 

 "التعب

 

 

اقتصاد -المدى  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 مشروع حيوي يصطدم بغياب االستقرار االقتصادي .. حذف األصفار 11/02/2013 

 ".تقوم بهيكلة عملتها الوطنية منهكان هناك العديد من الدول التي اقتصادها 

 

 

محليات -المدى  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 ألمانيا تمول جامعة بغداد إلنشاء مركز ينمي مهارات طالب الهندسة على البناء السريع  30/05/2013 

إلى تدريب المهندسين العراقيين على تقنيات  يهدفالذي بينت الشركة المنفذة للمشروع أنه 

 البناء الجديدة

ً عن الصحوة 19 30/05/2013  تطوعنا لمحاربة اإلرهاب فاكتشفنا أن الهدف محاربة متظاهري : منشقا

 الرمادي 

المعتصمين خرجوا "، موضحا إن "رفض المنشقين ألي قتال يهدد أهل األنبار وعشائرها"

 ".السترداد حقوق أبناء العراق جميعا تهدفمن أجل قضية 

والداخلية تؤكد أن عناصرها خبراء لفحص .. داديين سيطرات مدنية تثير مخاوف البغ 30/05/2013 

 الهويات والمسروقات 

رصد نشاط لميليشيات ومجاميع مسلحة في مناطق الرصافة والكرخ، إال انه عد  الحديث عن 

 .إلشاعة مناخ الخوف بين المواطنين يهدفالسيطرات الوهمية مبالغا فيه 

سنوّضح موقفنا من العنف قريباً ومستعدون لمعاقبة عناصرنا لو ثبت (: المدى)العصائب لـ 23/05/2013 

 تورطهم في القتل 

اشاعة "الى  يهدفو" مبالغ به"واعتبر الحديث عن السيطرات الوهمية والخطف على الهوية 

 .بين المواطنين" الخوف

 " إعالن بدء الحرب األهلية"لمالكي لـويتأسف الستعداد ا" نداًء أخيراً "الصدر يوجه  23/05/2013 
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إلى إخراج األزمة  يهدفمن مسؤولية السياسيين التحرك فورا وبدء حوار "وأضاف أن 

 .."السياسية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه

وزارة التخطيط أخفقت في إعالن النسبة الحقيقية للفقر التي : حقوق اإلنسان النيابية 28/05/2013 

 %  01تتجاوز الـ 

للسنوات  1525، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام (1526أيار  21)قد اعترفت في الـ

 ...إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف تهدف، والتي (1525-1522)

 وزير الخارجية السوري يدعم عمليات الجيش العراقي ضد القاعدة  23/05/2013 

الى انهاء نزاع دام في  يهدفومؤتمر السالم الذي من المتوقع ان يعقد في الشهر المقبل 

 الف شخص 32سوريا ودخل عامه الثالث واودى بحياة اكثر من 

هناك اتفاق قوي على إجراء انتخابات : 0143كوبلر في خامس زيارة لكركوك خالل  27/05/2013 

 المحافظة 

 "الى اإلعداد إلجراء انتخابات محلية في كركوك يهدفاجتماع اليوم "

 رجال دين يقّرون بانتهاك حقوق المرأة بعد التفسير الخاطئ للقرآن ونفوذ العشيرة  27/05/2013 

إلشراك رجال الدين في  تهدفعلى أسباب العنف وسبل الحل التي  أعمال البرنامج تركزت"

 ".مناهضة أشكال العنف بأنواعها ضد المرأة

إلى توجيه الخطاب الديني نحو حقوق المرأة في اإلسالم  يهدفالمشروع "وأضاف علي، أن 

 "الذي أعطاها الكثير منها

 واشنطن تقود وساطة مكثفة خلف الكواليس لكبح العنف في العراق : مسؤول أميركي 26/05/2013 

الى تهميش االقليات العراقية وتقوي  تهدفوالمالكي متهم من خصومه بتقديم أجندة طائفية 

 .شوكة حكم الشيعة

ً لصور حيوانات بريّة نادرة بدأت بالظه 26/05/2013  ً فوتوغرافيا ور في السليمانية تحتضن معرضا

 كردستان 

من هذه المعارض إيصال رسالة للذين اليزالون يتطاولون على  نهدفنحن "وأضاف دمحم 

 ".الحياة البرية ويمارسون الصيد الجائر ان يتوقفوا ويتمعنوا بجمال هذه الطبيعة

 بغداد لم تقدم لنا أية ضمانات لتنفيذ النقاط السبع : رئيس حكومة اإلقليم  26/05/2013 

لوضع خارطة للطريق الستئناف الحوارات  يهدفوفدنا عندما قام بزيارة بغداد كان "ان 

 ".معها بعد انقطاع طويل

ألنه "الخيارات األخرى ال تحددها القلة ": االحتجاج السلمي"السعدي يدعو لاللتزام بـ 21/05/2013 

 " مصير أمة

لتشويه سمعة الساحات، نفت  يهدفوفيما اكد قادة االعتصامات ان استهداف الجيش والشرطة 

 .وجود اي مظاهر مسلحة فيها رغم فتاوى الدفاع عن النفس
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 من الضروري مالحقة األصوات المحرضة على العنف: يوم سياسي 22/05/2013 

إلثارة  تهدفوذكر طعمة ان التفجيرات االرهابية وأعمال العنف المتكررة في االيام االخيرة 

 ...له فتنة وصراع طائفي مخطط

صحوة "وتشددها سيؤدي لوالدة " جبهة النصرة"القاعدة العراقية هّمشت : رويترز 22/05/2013 

 " سورية

واضافت الوكالة بالقول ان تنظيم القاعدة في العراق يضم االف المسلحين االجانب الذين ال 

 في اخر المطاف الى االطاحة بنظام االسد بل للجهاد ضد الغرب يهدفون

 حقول الحنطة والشعير تضررت بالكامل بفعل األمطار الغزيرة : زراعة نينوى 21/05/2013 

إن المديرية وبالتعاون مع محافظة نينوى بدأت العمل باسلوب الحوكمة االلكترونية، وهو 

 إلى تخفيف عبء الروتين عن كواهل المزارعين والفالحين يهدفأسلوب 

 نخشى اسكاتنا نتيجة تراكم ديون استعمال الطيف الترددي : مدراء محطات فضائية 20/05/2013 

لمناقشة اآلثار السلبية لألجور العالية للطيف الترددي التي فرضتها هيئة  يهدفالمؤتمر "

 "اإلعالم واالتصاالت على المؤسسات اإلعالمية

إغالق "إلى  تهدفأبرمت وثيقة عهـد على توحيد موقفها من تلك القرارات ومواجهتها كونها 

 ".المنابر اإلعالمية الممثلة لمؤسسات مجتمعية ومدنية ال تحمل الطابع التجاري

 حليف سابق للمالكي في كربالء يمنع دولة القانون من تشكيل الحكومة المحلية  20/05/2013 

، معتبرا "ي تحقيق مطالب المتظاهرين رغم تشكيلها لجانا سياسية ووزاريةالحكومة فشلت ف"

 ".الى اطالة عمر الحكومة ومنحها الوقت تهدفان هذه اللجان 

  األعمال اإلرهابية األخيرة تهدف إلشعال حرب طائفية: يوم سياسي 23/05/2013 

تصاعد األعمال اإلرهابية وتنوع استهدافها للشيعة والسنة بما فيها المساجد والحسينيات 

 ...إلشعال حرب طائفية بين العراقيين يهدف

 عشائر األنبار تطلب من المحافظ إخراج قوات سوات وتدعو المطلك لالنسحاب من الحكومة  23/05/2013 

للحوار مع الحكومة باسم المتظاهرين، (" لحسنةلجنة النوايا ا)أعلن االثنين الفائت تشكيل 

 "حقن الدماء وسد للذريعة"الى  يهدفمبينا أن تشكيلها 

 اتركوا المحافظات تشكل حكوماتها دون تدخل من صراعات بغداد : شروان الوائلي 15/05/2013 

إدارة محلية متكاملة جديدة على أساس الخبرة والكفاءة والمهنية "إلى  يهدفوتابع المعموري 

 ".وليس على أساس المحاصصة السياسية التي أثرت على المحافظة

 افتتاح اول معرض لفرص العمل  15/05/2013 

من وراء تنظيم  يهدفونسعيد بيرس رئيس مركز تنمية العمل في جامعة دهوك أوضح أنهم 

 خلق جسر للتواصلهذا المعرض الى 

 أكثر من مليوني موظف لم يوقعوا على الئحة السلوك الوظيفي : النزاهة 14/05/2013 
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الى تنظيم  تهدففقرة ( 12)فقرة وتم إضافة فقرات جديدة لتصبح ( 23)وكانت تتكون من 

 .العمل في الدوائر الحكومية ومكافحة الفساد المالي واإلداري 

 ديالى " حكومة"على منصب " عينه"و. . النجيفي يرعى ائتالفاً لكتل صالح الدين  14/05/2013 

إلى تشكيل الحكومة المحلية في صالح الدين  يهدفاالئتالف الجديد "وأضاف الكريم، أن 

 "للمرحلة المقبلة السيما أنه ضمن غالبية مقاعد مجلس المحافظة

 " آل البيت"عبد الملك السعدي يقترح مفاوضات تحت قبة العسكريين تذكيراً بتسامح  16/05/2013 

 .في العراق" اهل السنة"الى رسم مالمح مستقبل  يهدفوأكدت أن المؤتمر 

 زمار تتمتع باألمن والسالم : مصدر من قوات البيشمركة 12/05/2013 

الى زرع  تهدفولكن بحسب معلوماتنا هناك خطط ومؤامرات من قبل اإلرهابيين "شيرا 

 الخوف والرعب لدى أهالي مناطق غرب دجلة

األحياء السنية في بغداد تغلق مبكراً والمطلك يخشى الحرب إذا حصلت : لوس أنجلس تايمز 12/05/2013 

 أخرى " حويجة"

الى معالجة مطالب المحتجين متروكة لدى تهدف وتابع باركر ان جملة من االصالحات 

 البرلمان العاطل

من الموازنة % 01إجراء إحصاء سكاني سيكشف أن نسبة الكرد ": المدى"مال بخيتار لـ  11/05/2013 

 العامة 

الى تعميق الفجوات بين المكونات المجتمعية من خالل تضعيف تهدف هذه السياسيات كانت "

 "اع أراض من اقليم كردستان وتعريب مدن كرديةالمكون الشيعي واستقط

 مجلس حقوق اإلنسان يقبل طلبا قدمته العراقية للتحقيق بحادثة الحويجة 11/05/2013 

إلى توضيح الخيارات المتاحة والممكن تحقيقها على أرض الواقع من خالل هدفت الندوة "

 ...".مشاركة أساتذة متخصصين قانونيين وسياسيين

 نهاية الشهر " أهل السنة"المحافظات المعتصمة تجتمع في أربيل لتحديد مستقبل  10/05/2013 

 .في العراق" اهل السنة" الى رسم مالمح مستقبل يهدف وأكدت أن المؤتمر 

 تفعيل برنامج إليصال الخدمات باالستشارة فـي اإلقليم  08/05/2013 

إلى معرفة احتياجات المواطنين وإعطاء الحق لهم الختيار المشاريع  يهدفالبرنامج "

 ".الخدمية التي هم في حاجة اليها ويعطون لها االولية في التنفيذ

المشروع الى تمكين المواطن من خالل االستشارة معه ليكون صانع  يهدف"وتابع بالقول 

 يعالقرار واالطالع الكامل على كيفية تنفيذ واختيار المشار

غيدان لم يعلمنا بزيارته الموصل ولن نتعاون معه في تكرار سيناريو : محافظ نينوى 05/05/2013 

 الحويجة 

تهدف تشويه للحقيقة، فجميع القادة األمنيين يعلمون بأننا دعونا إلى تشكيل لجان مدنية سلمية "
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 ..."إلى تقوية المجتمع المدني

ووضعوا " العراق في قلوبنا"كتبوا : مواقع حكومية 1يهاجمون " مجهولون"قراصنة  05/05/2013 

 أغاني لحسين نعمة 

، في خطوة قالوا "أنصار نوري المالكي"تصميم موقع لرئيس مجلس الوزراء العراقي باسم 

 "...الهاكرز"إلى تحدي تهدف إنها 

 في حرية الصحافة منذ سقوط صدام " وأاألس" 0410مرصد الحريات الصحفية يعتبر عام  04/05/2013 

إلى السيطرة على وسائل اإلعالم وحركة تهدف تبين أن هناك تخطيطا  لمساعٍ حقيقية "...

 "…الصحفيين

 مهرجان صّحي في حديقة عامة  04/05/2013 

إنشاء "من وراء تنظيم هذا المهرجان الجماهيري الخيري الى يهدفون وبين حسن أنهم 

 ..."خالل نشر المبادئ العامة للصحة مجتمع صحي من 

 نقاط بين اإلقليم وبغداد  6اتفاق مبدئي على : ياور  02/05/2013 

نقاط  9 - 3لجنة مشتركة تنهمك حاليا في وضع مسودة اتفاق تتكون من "وأشار ياور إلى أن 

 ...".إلى حل المشكالت والخالفاتتهدف أساسية 

 من المدن سينهي أزمات البالد سحب الجيش: يوم سياسي 65/04/2013 

 ...أوال الى غض النظر عما جرى في قضاء الحويجةتهدف وأشار المساري الى إن الجريمة 

 قتلة الجنود مندسون ويحملون أجندة خارجية: يوم سياسي 29/04/2013 

الى إشعال نار  تهدفدخالء ومندسين على مناطق االعتصامات يحملون أجندة خارجية 

 ".الحرب األهلية وإيقاد االقتتال بين الجيش وساحات االعتصام السلمية 

 صحفيو البصرة يطالبون الحكومة بوضع قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة  29/04/2013 

إلى تهدف فيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان إلصدار مزيد من القوانين التي 

 ".سيارات مفخخة"حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات اإلعالميين وكأنها  تقييد

 في الشرق األوسط " التخلف"األمم المتحدة تدرج التعليم في العراق ضمن قوائم  29/04/2013 

الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي بدأ العمل بصياغته وتنظيمها منذ العام  تهدفو

 بإشراف ومتابعة ثالث مؤسسات هي منظمة اليونسكو ،1553

 جامعة األنبار تناقش في مؤتمرها الثاني الخالص من مشكلة التصحر  29/04/2013 

الى تضافر جهود العلماء والباحثين من مختلف دوائر الدولة من اجل  يهدف"ان المؤتمر 

 "…إبراز أهمية الصحراء العراقية

، بتنفيذ 1525وكانت الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة قد بدأت خالل عام 

 لزيادة المراعي الطبيعية في المحافظة يهدفمشروع 

 اإلعمار واإلسكان تضاعف مدة تقسيط الوحدات السكنية لألرامل واأليتام والمعاقين  29/04/2013 
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مليار  655، برأسمال قدره 1552لسنة ( 22)وتأسس صندوق اإلسكان بموجب األمر رقم 

 ...الصندوق إلى تمويل مشاريع اإلسكان يهدفدينار و

 " النعرات الدخيلة"األزهر يدعو للتهدئة في العراق ونبذ  29/04/2013 

الى الفرقة تهدف على الحكماء أن يظهروا ويوحدوا الكلمة وال يتبعوا النعرات الدخيلة التي "

 "وإضعاف الصف

الجيش يدخل سليمان بيك سلمياً ويتبادل االشتباكات ليالً مع المسلحين في كركوك والموصل  27/04/2013 

 وتكريت 

 "الى منع أية تظاهرات قد تخرج بعد صالة الجمعةيهدف االنتشار "مشيرا الى أن 

 باريس تتفق مع المستنصرية على تطوير تدريس اللغة الفرنسية  27/04/2013 

أكدت السفارة أن البرنامج الذي يشمل دعوة كبار الناشرين الفرنسيين إلقامة معارض بغداد 

 (.المنظمة الفرانكفونية)أيضا  الى تمكين العراق من االنضمام الى  يهدف

إلى  وتهدف، (2335من آذار  15الـ)يذكر أن المنظمة الدولية الفرانكفونية، تأسست في 

ن منهاتعزيز العالقة بين الد ول و  الحكومات التي تتكو 

 وزارة الهجرة تعلن عن قرب توزيع سندات أراٍض واطئة الكلفة لمهجري ذي قار  27/04/2013 

لبناء دور يهدف يذكر أن هناك برنامجا  لألمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 واطئة الكلفة تخصص لالجئين في ذي قار

 ناشطون في الديوانية يطلقون حملة لتعديل قوانين المرأة  27/04/2013 

، الذي يتبناه المعهد العراقي في عموم (المرأة من أجل تشريع منصف)مشروع  ويهدف

 العراق بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة

 صحة اإلقليم ترّسخ عالقاتها مع الصحة األردنية  22/04/2013 

أعرب مسؤولو وزارة الصحة األردنية عن سعادتهم بزيارة وفد حكومة إقليم كردستان والتي 

 ...إلى اإلطالع على الوضع الصحي والتطورات في المجال الطبي في األردنتهدف 

 قوانين تنتهك حقوق المرأة  0ناشطون في ذي قار يستعدون الطالق حملة للمطالبة بتعديل  26/04/2013 

، الذي يتبناه المعهد العراقي في عموم (المرأة من أجل تشريع منصف)مشروع  يهدفو

 العراق وبالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة

 مواطنون ومراقبون يحّملون المفوضية مسؤولية حرمانهم من المشاركة في االنتخابات  21/04/2013 

من خاللها إلى التعبير  أهدفلقد حرمت من حقي في التعبير عن رأيي في انتخابات كنت "

 ".عن صوتي حتى لو بإتالف ورقة االقتراع

وخوض .. النجف يستطيع إصالح أخطاء جسيمة ارتكبها المالكي-محور أربيل: عالوي 21/04/2013 

 مفاوضات مع واشنطن وطهران 

أراهن بثقة على التفاهم العميق الذي تأسس العام الماضي في لقاءات أربيل والنجف، على "



 

703 

 

 ...".لكبح جماح الدكتاتورية وإصالح أخطاء جسيمةيهدف قاعدة العمل المشترك الذي 

عليهم أثناء " االعتداء"إعالميون يتهمون رئيس جامعة البصرة باستخدام حمايته لـ 17/04/2013 

 ساتذة الجامعيين تظاهرة لأل

إلى تهدف وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان إلصدار مزيد من القوانين التي 

 ".سيارات مفخخة"تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات اإلعالميين وكأنها 

بعدم التصويت في  المحافظ ويهددون" محاسبة"الحراس الليليون في بابل يطالبون بـ 17/04/2013 

  االنتخابات

العمل "، مطالبا بـ"السماع صوتنا للحكومة التنفيذية ووضع حد لمعاناتناتهدف تظاهرتنا "إن 

 ".ضمن نظام العقود او االجرة اليومية

 المشاريع الوهمية والفساد يعرقالن عملية تحديث العمارة في بغداد : وزارة الثقافة 17/04/2013 

العربية في اليونسكو من هذه الفكرة إظهار اإلمكانيات الحضارية للمدينة المجموعة  هدفتو

 المعنية ودورها التاريخي والمعاصر في اإلبداع الثقافي والحضاري

وتقرر إزالة اإلعالنات من شوارع .. حكومة كركوك توّجه بسحب المشاريع المتلكئة 15/04/2013 

 المحافظة 

سنحاسب بشدة كل من ال يلتزم بالتعليمات والضوابط التي حددت في تنفيذ المشاريع من "

 "إلى خدمة المواطن وإعمار كركوك تهدفحيث الوقت والمواصفات والكفاءة والتي 

 لم يعد الفوز سهالً : أول فرد من عائلة صدام حسين يترّشح النتخابات تكريت 15/04/2013 

 "إنقاذ العراق واإلنسان فيه"لـتهدف التغيير التي يسعى إلى تحقيقها ويؤكد الندا أن عملية 

 أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي  14: عضو فـي النزاهة النيابية 53/04/2013 

إلى إرباك السوق واإلساءة إلى سمعة البنك تهدف تلك التصريحات "وأضاف البيان أن 

 ".واالقتصاد العراقي

 إحياء يوم األلغام في دهوك  53/04/2013 

من وراء إحياء نهدف "عابد سليمان مسؤول قسم التوعية في مديرية األلغام في دهوك قال 

 ..."هذه المناسبة إلى توعية المواطنين بالمخاطر التي قد تنجم نتيجة التعامل مع األلغام

 صحافة كردستان  53/04/2013 

الشركات األجنبية على استثمار رأسمالها في  إلى تشجيعيهدف وأكد حمه سور أن المعرض 

 .القطاعات االقتصادية المختلفة في إقليم كردستان

 الخارجية األمريكية تدرس األزمة بين بغداد وأربيل  53/04/2013 

الى االستماع الى وجهات النظر حكومتي تهدف زيارته الى أربيل "ولفت ماكورك إلى أن "

 "مة القائمة بين الحكومتينالمركز واإلقليم بخصوص األز

 مدير مدرسة غاضب من األمم المتحدة لعدم دفع تكاليف حفل نظمته لألطفال  53/04/2013 
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إلى يهدف إحياء يوم الماء العالمي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، "

 "…تعريف الطفل بأهمية الماء في الحياة

والطوارئ تُعالج .. أسرة  344قرى تسكنها  9عيادة واحدة لـ : المتنازع عليها بال خدمات 53/04/2013 

 بالمسّكات 

 .البرنامج أيضا  إلى الكشف عن االحتياجات الصحية في المنطقة يهدفو

مهندسو الزراعة في كركوك يلّوحون باإلضراب العام في حال عدم تحسين أوضاعهم  52/04/2013 

 المعيشية 

 "إليصال أصوات المهندسين الزراعيين إلى وزير الزراعة تهدفالتظاهرة "أن 

 وعدم تفرد طرف في القرارات .. الصدر يطالب الجعفري بحّل الخالفات مع الكرد 52/04/2013 

 "...لتقويم التحالف وليس شق هتهدف "وأكدت أنها وجهت رسالة الى التحالف الوطني 

 واسط تثقّف مرّشحاتها بشأن االتصال الجماهيري والدعاية االنتخابية  52/04/2013 

تثقيفهن بمواضيع عدة ،أهمها كيفية   إلى تهدفالورشة التي خصصت للنساء المرشحات "

 ..."تحقيق االتصال الجماهيري الناجح والمفيد للمرشحة

وهي منظمة  1556وكانت منظمة المرأة الديمقراطية، تأسست في محافظة واسط أواخر عام 

 إلى تطوير وتأهيل القدرات لمختلف الشرائح النسوية في المحافظة تهدفنسوية 

 وعدم تفرد طرف في القرارات .. الصدر يطالب الجعفري بحّل الخالفات مع الكرد 52/04/2013 

 "...لتقويم التحالف وليس شق هتهدف "الى التحالف الوطني وأكدت أنها وجهت رسالة 

 مطالبات للضغط على المسؤولين إلقرار مشروع المحمية الطبيعية في األهوار الوسطى  03/04/013 

لتسليط الضوء على واقع االهوار " يهدففي حين أكد خبير في المنظمة ان المهرجان 

 "والضغط على أصحاب القرار

الى الضغط على صناع  يهدف( أهوار الرافدين ربيع دائم)ي عُقد تحت شعار المهرجان الذ"

القرار في مجلس الوزراء والجهات العليا في الحكومة العراقية إلقرار مشروع المحمية 

 الطبيعية في االهوار الوسطى

الى زيادة التوعية بأهمية المحمية واالطالع على اإلرث الحضاري  يهدفالمهرجان " ان

 ".قة ومواردها الطبيعية من نباتات وحيوانات ومياه وغيرهاللمنط

 حقوق اإلنسان النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة مهاجمي المؤسسات الصحفية  03/04/013 

إلى تهدف وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان إلصدار مزيد من القوانين التي 

 ".سيارات مفخخة"تتعامل مع كاميرات اإلعالميين وكأنها تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها 

 " شركة إيرانية"لمنع تحّول الشيعة إلى  يهدفانحياز واشنطن للمالكي : اسيوشيتد برس 02/04/2013 

 منظمة مدنية تقّرب ما بين المؤسسات الحكومية ولجان مجلس المحافظة  65/06/2013 

إلى التقريب ما بين يهدف قامت منظمة الحقوق المدنية في كردستان بتنظيم مشروع 
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المؤسسات الحكومية وبين اللجان المختصة بعملها في مجلس المحافظة وذلك لتقوية العالقة 

   ما بينهما

 ن مسـعـود بارزانـي يشيد بدور األزهر فـي تعزيز العالقات بيـن مصر وإقليم كردستا 65/06/2013 

إلى التعايش الديني والمذهبي والقومي إلى جانب الكثير من مجاالت الفتوى في  يهدفو

 .التعامل مع المسائل العصرية

 تحول الى نشيج  0443واشنطن تفقد نفوذها في العراق وهدير اسلحتها في حرب  28/03/2013 

ابرز مساهماتها في عراق ما بعد الحرب، بعد ان تأقلمت مع حقيقة كون العراقيين ال يرغبون 

 . الى تعزيز النظام القضائي في هذا البلد المضطرب يهدف  استثمار بمليارات الدوالرات  في

 وعلى المطلك مراجعة حساباته .. العودة لمجلس وزراء بال نظام داخلي إهانة: العراقية 28/03/2013 

حضور صالح المطلك جلسة مجلس الوزراء ومعه وزيران من دون التشاور مع العراقية "

 "…إلى أضعاف الجبهة الوطنية الرافضة للتقسيم يهدف

 مقتل مسؤولين عربي وكردي وإصابة قائممقام طوزخورماتو  27/03/2013 

إلى توقيف العملية  تهدفالشهيدين جاء استهدافهما ضمن األعمال اإلرهابية التي "

 "الديمقراطية في العراق

  0410حادثاً مروريّاً بسبب الدّراجات الناريّة في  067البصرة تسّجل  27/03/2013 

إلى رصد المخالفات المرورية  تهدفيل مفارز دورية مديرية المرور عملت على تشك"

 ...".مخالفاتها  ألصحاب الدراجات، من أجل الحد من الحوادث الناجمة من

 عمال غرباء يزّودون القاعدة بمعلومات أدت لتفخيخ ملعب رياضي : ديالى تحذر 26/03/2013 

لتقديم وسائل الراحة للمسافرين من بناء مساجد وأماكن استراحة ومراكز  تهدفالخطة "

 ...".صحية وقاعات للمنام

 الخليج بحاجة لشراكة ستراتيجية بين اإليرانيين والعرب بمشاركة العراق: غولف نيوز 25/03/2013 

الى  الى تصدير ثورتهم يهدفونفمخاوف مجلس التعاون الخليجي تتمثل في ان االيرانيين 

 ".المنطقة، القامة هالل شيعي مترافق مع تطلعاتهم للحصول على اسلحة نووية

 صحافة كردستان  22/03/2013 

 .إلى تقريب وجهات نظر الحزبين تهدفأن اختالفاتهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 

مبهم ويمكن تأويله لقمع الصحافة من دون " الوصول إلى المعلومة"قانون : باحثون 23/03/2013 

 حمايتها 

القانون الى تأمين حق المعرفة واالطالع والحصول على المعلومات من الجهات  يهدفكما 

 الرسمية، بإنشاء دار خاصة بحفظ الوثائق

 تأجيل االقتراع انفرد به طرف مهووس بالسلطة : العيساوي وأبو ريشة 20/03/2013 

الى منعهم من التغيير السياسي لصالح  يهدفالقرار يضيف ألم جديدا الى المعتصمين و"
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 ..."تحقيق مطالبهم

 غلفنا سقوف منازلنا بالسعف لحين تسلّمنا قرض البناء : مقترضو صندوق اإلسكان 19/03/2013 

الصندوق إلى تمويل مشاريع اإلسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم  يهدفو

 .طريق منح القروض العقارية لهذه الغرض  عن

 موهوب بابتكارات تقنية وموسيقية فـي بغداد بحاجة الى اهتمام حكومي  044 18/03/2013 

ا المشاريع فتسمح بتطوير بعض من هذه األفكار على شكل مبادرات عراقية  لخدمة  تهدفإم 

 .المجتمع

 دهوك تحتضن بطولة لكـرة الهـدف للمكفوفين  13/03/2013 

تأتي هذه البطولة ضمن المنهج السنوي الذي تقوم به اللجنة البارأولمية العراقية بالتنسيق مع "

 ".من وراء هذه البطولة الى تطوير هذه الرياضة نهدفدستانية واللجنة البار أولمية الكر

 مؤتمر دولي للتعريف باإلبادة الجماعية لشعب كردستان في أربيل  13/03/2013 

من خالل هذا المؤتمر تعريف اإلبادة الجماعية بحق شعب كردستان دوليا، حيث قام  نهدف

 ...عن طريق سياساته التعسفية 2399النظام البائد سنة 

 ! مجلس نينوى يبحث تزويج األرامل بأّي طريقة لمنع استغاللهّن في االنتخابات المقبلة 14/03/2013 

ن قبل منظمات المجتمع المدني على مشروعه م" الهجوم"ويستغرب مجلس محافظة بغداد 

 ".سترهن"إلى  يهدففي تزويج األرامل والمطلقات، مبينا أن هذا المشروع 

إلى رفع الظلم عن شريحة واسعة من  نهدفنستغرب هذا الهجوم على مشروعنا ألننا "

 ،"النساء

 لم نرسل للمالكي أي شيخ عشيرة وعليه أن ال يلتقي  بعديمي التأثير : متظاهرو األنبار 14/03/2013 

الى تقسيم  تهدفوبالحذر من المخططات التي )..( تتحقق كل مطالب الشعب المشروعة "

 "العراق وتحويل مسار التظاهرات عن سلميتها

 هوي أصدقاء القراءة سكان ديالى تجمعهم مائدة المعرفة في مبادرة تست 12/03/2013 

 "نريد أن نقول بغداد تقرأ"المبادرة إلى إنهاء قطيعة مفترضة مع الكتاب العراق،  تهدفو

 وإيران تحكم دائرة نفوذها حوله .. العراق يبتعد عن الغرب وأميركا: ديلي ستار 12/03/1013 

الى تكريس الديمقراطية في قلب الشرق  يهدف  1556كان االجتياح األميركي للعراق عام 

 ...االوسط

تحالفنا المضاد لسياسات المالكي لن ينفرط ولجان فرعية يمكن أن تلبي : الصدر والعراقية 09/03/013 

 مطالب أربيل 

الى تصحيح الخطأ الكبير في اقرار  تهدف"وقالت المصادر انها سترحب بأي مبادرة للحوار 

 ".ضي وكل الخيارات مفتوحةالموازنة، وان الوقت يم

 " يشق الصف"خطيب أبو حنيفة يصلي في كركوك ويحرم رفع علم صدام حسين وكل ما  08/03/2013 
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الدعوات التي أطلقتها تظاهرات المحافظات لالستنجاد بقطر وتركيا هي خدمة للمشروع "

 ".لتقسيم العراق يهدفالصهيوني الذي 

 مليارات دوالر  3الموازنة منحت المالكي (: المدى)نائب لـ  08/03/2013 

لبعض األطراف   الى تحقيق مكاسب انتخابية يهدفمعتبرا أن التصويت بهذه الطريقة "...

 ".السياسية

 تنفي صلتها باختطاف الصحفي كرار التميمي " أهل الحق"حركة  05/03/2013 

 .، مشددة على أنها تدين وتشجب التعرض للصحافيين"لإلساءة إلى المقاومة يهدف"

 حديقة بيئية في بغداد بتقنية قياس التلوث ودرجات الحرارة  04/03/2013 

الى إنشاء حديقة بيئية في  يهدفالذي ( الساعة البيئية)أعلنت وزارة البيئة عن مشروع إنشاء 

 …اداحد الساحات العامة الرئيسة في بغد

الى تقريب صورة  تهدفمشاريع كهذه المعمول بها في الدول المتقدمة "ولفت الى أن 

 …المكونات البيئية للمواطن وبطريقة مبسطة إلبداء اهتمامه وسعيه للحفاظ على البيئة

 مركز كورّي لتدريب طلبة جامعة بغداد على التكنولوجيا الحديثة  26/02/2013 

فضال عن وزارات التربية، والعلوم والتكنولوجيا، ومنظمة اليونسكو، ووزارة التعليم العالي، 

 للتعرف على اإلمكانات التي تمتلكها الشركات االستثمارية في قطاع التعليم يهدف

 الجيش يعزز حماية سجن الناصرية الستباق أي محاولة الختراقه  25/02/2013 

لسجن بالتعاون مع قاعدة اإلمام علي الجوية الموجودة في المحافظة اعتمدت المراقبة الجوية ل

لمهاجمة السجن وتهريب سجناء مدانين بجرائم  تهدفوذلك تحسبا من مخططات إرهابية 

 .إرهابية

 وزارة السياحة تعلن عن خطة السترجاع اآلثار المسروقة  13/02/2013 

إلى الضغط على الرأي العام الدولي إلصدار قرار يقضي بتجريم كل من  يهدفالمؤتمر "

 "يعمل على سرقة اآلثار وتهريبها والمتاجرة بالقطع اآلثارية العراقية

 ودعوات إلنهاء الخالفات .. الكتل السياسية تنتقد أداء األجهزة األمنية 19/02/2013 

ره وزير مالية العراق ويقف الى جانب بإصدار أوامر اعتقال بحق رافع العيساوي باعتبا"

إلى زرع التفرقة بين أبناء الشعب  تهدفالنواب الذين يطلقون التصريحات والخطابات التي 

 ".العراقي

 العشرات من القتلى والجرحى بسلسلة تفجيرات مفّخخة ضربت العاصمة  17/02/2013 

واكد رئيس ائتالف العراقية إياد عالوي أن التفجيرات التي طالت مناطق متفرقة من العاصمة 

 .الى اثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين ابناء البلد الواحد تهدفبغداد امس 

 ناشطون يحذّرون من ضعف إرادة المجتمع في مواجهة المحاصصة  17/02/2013 

المدني بمفهوم هذه اآلفة التي تعني استغالل موظفي الدولة إلى تعريف المجتمع  يهدف"...
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 ..."لمواقع عملهم وصالحياتهم

 حكومة اإلقليم تغيّر ممثلها لدى االتحاد األوروبي  15/02/2013 

وأضاف رئيس دائرة العالقات الخارجية أن تبادل المناصب لممثلي حكومة اإلقليم أمر طبيعي 

 .إلى تنظيم وتفعيل عمل الممثليات في الخارج يهدفو

 دولة القانون مستاء من اجتثاث المحمود  15/02/2013 

الى زعزعة  يهدفاستهداف رئاسة المحكمة االتحادية في هذا الظرف الحساس والحرج "

 ...".االستقرار السياسي في العراق

 أربيل تبحث اصالح االنظمة المالية في البالد  13/02/2013 

الى العمل مع المحافظات العراقية لتقديم الدعم الفني للمساهمة في  تهدفواوضح ان الورشة 

 تطوير نظام مالي انموذجي وفعال

 الديوانية توصي بإعفاء رئيس الجامعة لشموله بالمساءلة والعدالة  13/02/2013 

الى خدمة  تهدفان يطرحوا بشفافية ووضوح ومهنية،  ويجب على أعضاء المجلس…"

 ".وبناء البلد، ال تصفية الحسابات

 صحافيو الديوانية يتظاهرون للكف عن النزاعات السياسية وإثارة الطائفية  11/02/2013 

جميع المتظاهرين في المحافظات العراقية الى اعتماد الخطاب الوطني، وعدم االنجرار "

 ".إلى إشعال الحرب الطائفية في البالد تهدفوراء ما يطلقه السياسيون من تصريحات نارية 

 صحافة كردستان 11/02/2013 

إلى تطبيع الوضع واإلبقاء  تهدفأن زيارة كوسرت رسول وبرهم صالح إلى إيران كانت 

 على الروابط بين ائتالف دولة القانون وإقليم كردستان

 متظاهرو األنبار يصّرون على موقفهم بزيارة بغداد رغم مخاطرها  12/02/2013 

كيف ستسفك "، متسائال  "وصدمنا كثيرا  بقرار الحكومة بحجة غير مقنعة وهي حقن الدماء

 ".إلعادة اللحمة ألبناء الوطن الواحد تهدفالدماء من خالل إقامة صالة موحدة 

 موقعاً سياحياً في دهوك  117تطوير  12/02/2013 

ستان في الفترة المقبلة بحيث الى تحسين وتطوير القطاع السياحي في اقليم كرد تهدفوالخطة 

 .يصل الى مصافي الدول العالمية في هذا المجال 

إلى تغطية الفشل الحكومي في  يهدف" فقاعة إعالمية"التاكسي النهري : مواطنون 12/02/2013 

 الخدمات 

ولم  1521الذي أعلنت عنه وزارة النقل في صيف العام ( التاكسي النهري)ال يعدو مشروع 

الفشل الحكومي "الى التغطية على  تهدف" فقاعة إعالمية"ينفذ أي شيء منه حتى اآلن، إال 

 كما يقول مواطنون" في الملف الخدمي

الى التغطية على  تهدف( ةفقاعة إعالمي)أفاد مواطنون بأن المشروع برمته ال يعدو عن كونه 
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 الفشل الحكومي في الملف الخدمي

 ( 00)تقرير ديوان الرقابة المالية  11/02/2013 

الى قياس االدارة والربحية  يهدفمؤشر يوضح العالقة بين الربح ورأس المال المستثمر و

 ويمكن اعتبارها اداة للحكم على مدى نجاح عمليات المنشأة

 التربية توجه جميع المدارس بمتابعة حاالت اإلصابة باألنفلونزا الوبائية  15/02/2013 

إلى الكشف المبكر عن اإلصابة باألنفلونزا الوبائية وإيقاف الطالب  تهدفهذه التوجيهات "

 ".عن الدوام لتلقي العالج والحيلولة دون انتشار العدوى بين صفوف الطلبة

 بادرة مدنية لنبذ الطائفية شبيبة ذي قار يطلقون م 15/02/2013 

 "إلى نشر مبادئ السالم والمحبة ونبذ الفرقة والتخندق الطائفي تهدفالمبادرة "

 ومطالبات باتخاذ التدابير القانونية ضده .. القبض على مختطف الفتاة اآليزيدية 53/02/2013 

إلى عدم فسح المجال امام حدوث هكذا قضايا خطيرة  تهدفبين العشائر اآليزيدية والمسلمة، 

 ".من شأنها ان تؤثر على السلم االجتماعي في كردستان

 بصريون يحتجون لعدم تزويد مركباتهم بلوحات تسجيل  59/02/2013 

إلى الحد من االختناقات المرورية وتقنين  يهدف"وعلل مصطفى صدور هذا القرار، بأنه 

 ..."الزيادة الكبيرة من استيراد المركبات

القاعدة تُخّطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات لزعزعة الوضع األمني في (: المدى )مصدر أمني لـ 55/02/2013 

 البالد 

الى اثارة العنف الطائفي في  تهدفالتشكيالت التي اعلن عن تشكيلها حزب هللا العراقي "

 "البالد وال تستند الى شرعية

 حكومة كربالء تُخلي مقر اتحاد الشعراء الشعبيين واألخير يُطالب بإيقاف التهميش  52/02/2013 

إلى إرباك الوضع في المحافظة لكننا نطالب بحقوقنا والكف عن تهميشنا،  نهدفنحن ال "

 ي بالتدخل شخصيا من اجل عدم تهميشناونطالب رئيس الوزراء نوري المالك

 صحافة كردستان  56/02/2013 

ان مديرية الصحة في محافظة دهوك ستقوم باحياء يوم السرطان العالمي الذي يصادف 

الى توعية المواطنين  تهدفالرابع من شباط الحالي وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات التي 

 بكيفية الوقاية من هذا المرض الفتاك

 صحافة كردستان  52/02/2013 

إلى اإليحاء بأن واردات مطاري  تهدفوأضافت الصحيفة أن الغرفة االقتصادية للحركة 

 أربيل والسليمانية ضخمة جدا تكفي إلدارتها ،إضافة إلى أرباح

 االف مـــعــــاق في واســـــط بـــــــــســـب األلــــــــغـــــــام  0 65/02/2013 

البرنامج إلى التعرف على أعداد المعاقين في البالد بخاصة ضحايا األلغام وأعمال  ويهدف
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 العنف ومنحهم مبالغ مالية لمساعدتهم في استكمال األوراق والمستندات

لتوفير األطراف االصطناعية لهؤالء المعاقين مجانا  وإيجاد فرص  تهدففي إطار خطة 

 .التدريب والعمل لهم 

والموصل تبلغ المبعوث األممي ".. جمعة أرحل"جان الشعبية للتظاهرات تدعو لـالل 29/01/2013 

 بمطالبها 

للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى بغداد والجلوس مع الحكومة  تهدفزيارتي للموصل "

 "لتقريب وجهات النظر

  0410قضية فساد في المحافظة خالل  171نزاهة واسط تكشف عن حسم  13/02/2013 

إلى توضيح مهام هيئة النزاهة وصالحياتها في  يهدفالذي  65على قانون هيئة النزاهة رقم 

 أداء دورها في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة

 برلمان تركيا يجيز الترافع باللغة الكردية في المحاكم التركية  13/02/2013 

ودبت مشادات لفظية بين نواب كرد وآخرين قوميين كادت تتحول إلى مناوشات خالل جدل 

 ...إلى إنهاء جمود في محاكمات مئات المتهمين يهدفمحتدم بشأن إصالح 

 جريحاً  64قتلى و 6مواجهــات عنيفـة بين الجيـش ومعتصمـي الفلوجة تخلّف  25/01/2013 

وزارة الدفاع تهيب بالمتظاهرين االلتزام بسلمية التظاهرات وعدم "واكد العسكري أن 

 ".إلى إثارة الفتنة تهدفاالنجرار وراء األجندات التي 

 إطالق مشروع األمل األخضر في السليمانية  22/01/2013 

بالتعاون الهدف من الزيارة هو اطالق مشروع االمل االخضر وهو مشروع تنفذه الهيئة "...

 ..."المشروع الى تقليل ومنع التصحر في تلك المناطق يهدفمع منظمة البيئة الخضراء و

 ( 01)تقرير ديوان الرقابة المالية  19/01/2013 

الى االسراع  تهدفضرورة اعادة إستراتيجية واضحة لدعم االستثمار الخاص على أن 

 العامةبمعدل النمو االقتصادي ورفع كفاءة تشغيل المرافق 

 التشكيلي سليمان علي يحطم الطبيعة في لوحاته  13/01/2013 

الهدف من المعرض هو " من وراء هذه األعمال ابراز الطبيعة  يهدفوبين سليمان انه 

 التعبير عن امكانياتي وطاقاتي من خالل تجسيد رؤيتي للطبيعة

 منظمة الصحة العالمية تثّمن جهود حكومة اإلقليم في دعم الالجئين السوريين  15/01/2013 

باإلضافة إلى بحث آلية تطوير خدمات الطوارئ الذي من المقرر البدء به الشهر المقبل والذي 

 .إلى تحسين الخدمات الطبية ومعالجة المواطنين يهدف

تشكيل لجان لتنسيق االحتجاجات واالبتعاد عن الشعارات الطائفية : اعتصامات تكريت 12/01/2013 

 والمناطقية 

ألن يكون عمل المعتصمين ونشاطاتهم  يهدفتشكيل هذه اللجان "ويضيف الميزان ان 
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 "منهجية ومتواصلة مع باقي المناطق في صالح الدين والمحافظات األخرى

 إجراءات مشّددة في بغداد إلزالة اللوحات اإلعالنية المرّوجة للتدخين  53/02/2013 

 1521لسنة ( 23)قانون مكافحة التدخين رقم   1521واصدر مجلس الوزراء في حزيران 

 .إلى حماية األشخاص من أخطار التدخين وتقليل نسبة المدخنين يهدفو

 رة بالتعاون مع األمم المتحدة التخطيط تباشر بإجراء مسح للمناطق الفقي 53/02/2013 

هذه الخطة إلى تقليص الفوارق  تهدف، حيث "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"

 والحواجز بين مناطق الحضر والريف

 تنسيقية األنبار تعلن عن حملة شعبية لزراعة الطريق الدولي بأشجار الزيتون  59/02/2013 

  .إلطالعهم على مطالبنا ووجهة نظرنا دون وسطاء أو وسائل إعالم تهدفمبينا  أن الدعوة 

 البريطانية " الهايد بارك"ديالى تعّد خطة لنقل االعتصامات إلى المالعب كتجربة  08/01/2013 

إلى تأمين الحماية للمتظاهرين ومنع وقوع إية إشكاالت ال تخدم  تهدفمؤكدا أن الخطة 

 .الصالح العام

إلى تأمين الحماية للمتظاهرين ومنع وقوع أية إشكاالت  تهدفالخطة "وأضاف العزاوي أن 

 "التخدم الصالح العام

 مؤتمر لتطوير عمل المراكز الثقافية في دهوك  03/01/2013 

وبحسب قول إسماعيل طاهر مدير المراكز الثقافية والفرق الفنية في محافظة دهوك فإن هذا 

 رجة األساس إلى تقييم هذه المراكز الثقافيةبالد يهدفالمؤتمر 

 المتظاهرين " شحن"ومخاوف أمنية من .. ممنوعة في صالح الدين" يا كاع ترابج كافوري 03/01/2013 

قوات الجيش عادت مرة أخرى وطلبت عدم فتح أجهزة التسجيل لكننا واصلنا اعتصامنا "

 ...".إلى إيصال أصواتنا نهدفواستبدلنا بعض األهازيج بأخرى ألننا 

 " دعم الوحدة الوطنية"ذي قار تدعو إلى التظاهر في جمعة  03/01/2013 

 .لتقسيم البالد تهدففيما حذر من انسياق بعض األطراف خلف مخططات ...

 

 

عربي ودولي -المدى  

Verbo هدف 

N.  Fecha  

 روسيا تقول إن أنظمة الدفاع الصاروخية لسوريا ستمنع التدخل  13/55/2013 

للضغط  تهدفوعطلت هي والصين ثالثة قرارات لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة كانت 

 .على الحكومة السورية لوقف القتال

 رئيس البرلمان الكويتي يؤكد استقالة وزراء الحكومة  23/55/2013 
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نزع فتيل التأزيم ويوفر قبوال نيابيا "إلى  سيهدفوأوضحت الوطن أن هذا التعديل الحكومي 

 ..."ويزيح بعض الوزراء غير المرضي عنهم

 صراع اإلخوان وقضاة مصر يتجه نحو التدويل  23/55/2013 

ولفت الشريف، وهو أيضا  سكرتير عام نادي القضاة، إلى أن السلطة القضائية تتعرض لما 

 "إلى النيل من استقاللها تهدفهجمة شرسة "صفها بـو

 واثقون من جلب أطراف النزاع السوري للحوار قريبا : كيري 23/55/2013 

في وقت سابق ... المؤتمر الذي اقترحه وزير الخارجية الروسي ونظيره األميركي يهدفو

 ...من هذا الشهر، إلى البناء على االتفاق الذي توصلت اليه الدول الكبرى

 قتيالً  04تفجيرات في تركيا تخلّف أكثر من  21/55/2013 

مصابا اصيبوا بجروح  13واكد غولر للقناة ان حصيلة االعتداءين مرشحة لالرتفاع الن 

 ...الى تقويض عملية السالم يهدف" استفزاز"بالغة، متحدثا عن 

 روسيا تريد حكومة انتقالية في سوريا بصالحيات واسعة  21/55/2013 

ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية عن دمحمي قوله إن إيران ترحب باالقتراح األميركي 

 إلى إنهاء الصراع في سوريا وتأمل أن يعقد في جنيف يهدفالروسي بعقد مؤتمر دولي 

  بيع أسلحة روسية لسوريا تُفشل الضغوط على األسد :صحافة عالمية 21/55/2013 

إلى وقف إتمام  تهدفأن قرار روسيا فى هذا الصدد أفشل الضغوط الدبلوماسية الغربية التى 

 ...الصفقة مع سوريا

 رئيس الوزراء الماليزي قد يستقيل نهاية العام :مصادر 53/55/2013 

إلى الحد من السياسات العرقية إلى  تهدفأجريت يوم األحد في ظل اقتصاد قوي وإصالحات 

 .مليار دوالر 1.3جانب إعانات اجتماعية لألسر الفقيرة بلغت قيمتها 

 واشنطن تعتقد بتوجيه إسرائيل ضربة جّوية لسوريا  55/55/2013 

يثبت أنه يقوم بنقل أي أسلحة لحزب  يهدفلما  أن اإلسرائيليين توعدوا مرارا  بضرب أي ع

 هللا أو أي جماعات إرهابية أخرى

 سوريا والخيارات السيئة ألوباما ..تحليل إخباري 55/55/2013 

هذه الخطوة الى  تهدفو. وتستفيد من هذا الجهاز مجموعات تعمل تحت الجيش السوري الحر

 تعزيز قدرة وكفاءة مقاتلي الجيش السوري الحر وإضعاف الفصائل الجهادية

 القضاء يحاول وضع حد ألخونة مصر: صحافة عالمية 13/04/2013 

 .إلى استبدال المعارضين منهم بآخرين موالين لإلسالميين يهدفوهو ما أكد القضاة أنه 

 أرض المعركة الجديدة بين مؤيدي مرسي ومعارضيهالمصري أصبح   القضاء 24/04/2013 

بهذا االقتراح الجهنمي إلى إفراغ القضاء من كبار القضاة، وسيكون  يهدفونأن اإلسالميين 

 ...القضاة األصغر سنا في معركة شرسة ضد هذه الخطط



 

713 

 

 وزراء فرنسا مطالبون بنشر تفاصيل ثرواتهم  16/04/2013 

إلى جذب االنتباه ورفع  يهدفي سي في باريس إن اإلجراء ويقول هيوسكوفيلد مراسل بي ب

 .ثقة الفرنسيين في السياسة إثر انخفاضها في اآلونة األخيرة

 الواليات المتحدة لن تقبل أبداً أن تصبح كوريا الشمالية قوة نووية : جون كيري 13/04/2013 

وذكرت وسائل إعالم صينية رسمية أن التدريب الذي استغرق نصف الساعة شمل إجراءات 

 .إلى زيادى وعي المواطنين لمواجهة أي كوارث تهدفاإلخالء والرد على غارة جوية التي 

 في خطوة للتقّرب من المعارضة . . مصر تبحث تعديالت على الدستور  10/04/2013 

إلى اجتذاب  تهدفوقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة اإلنقاذ الوطني إن هذه الخطوة 

 المعارضين

 ابنة البقّال التي غيّرت العالم  09/04/2013 

إلى بناء واجهة بريطانيا في الخارج، وهو أمر كان قد  تهدفأما سياستها الخارجية فكانت 

 .تأثر بالسياسات التي تبنتها الحكومة تحت إدارة حزب العمال من قبل

 البالد " تحّدد مصير"الساعات المقبلة قد : األزمة القبرصية 23/03/2013 

 15ين إلى فرض ضريبة على الودائع المصرفية ب تهدفوكانت المقترحات السابقة للخطة 

 .ألف يورو، وهو ما أذكى مشاعر غضب القبارصة 255ألف و 

 زيارة أوباما إلى األردن تسبقها احتجاجات على سياساته  23/03/2013 

إلى طمأنة الملك عبد هللا بشأن دعم واشنطن،  تهدفوقال مساعدون إن زيارة أوباما لألردن 

 في وقت يتدفق فيه الالجئون على بالده

 المعارضة السورية تختار غسان هيتو لقيادة الحكومة المؤقتة  20/03/2013 

هو عضو مؤسس في جمعية الدعم القانوني للجالية العربية والمسلمة التي تأسست في 

 ...".الحريات الشخصية والمدنية"الى الدفاع عن  تهدف، و1552الواليات المتحدة العام 

 للشرق األوسط تمثل مهمة دبلوماسية عالجيةزيارة أوباما : صحافة عالمية 19/03/2013 

وأوضحت الصحيفة أن نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني يتابع عن كثب مشروع 

 إللغاء مبدأ وراثة االبن األكبر للعرش يهدف

 آالف التونسيين يطالبون بإسقاط حكم اإلسالميين ..ذكرى اغتيال بلعيد 17/03/2013 

غير حزبية ليخلفه علي العريض الذي شكل حكومة جديدة تضم أن فشل في تكوين حكومة 

 .لخفض التوتر تهدفمستقلين في الوزارات السيادية في خطوة 

 سكان فوكالند يوافقون بأغلبية ساحقة على البقاء تحت حكم بريطانيا  12/03/2013 

وافق سكان جزر فوكالند بما يشبه اإلجماع على البقاء تحت الحكم البريطاني في استفتاء 

 .الي كسب تأييد عالمي مع تصعيد األرجنتين مطلبها للسيادة على الجزر يهدف

 تقارير دولية تؤكد استخدام النظام السوري مجموعات محلية الرتكاب قتل جماعي  11/03/2013 
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إلى تعزيز  تهدفوفرنسيين يشاركون في محاولة تقودها أميركا و إن مدربين بريطانيين

 .العناصر العلمانية على المتشددين اإلسالميين في صفوف مقاتلي المعارضة

 حّل األزمة السورية يمر عبر رحيل األسد : فرنسا 10/03/2013 

إلى تشكيل  يهدفمن جهة ثانية أرجأ االئتالف الوطني السوري المعارض اجتماعا كان 

 حكومة مؤقتة في أحدث انتكاسة لجهود المعارضة

 السرطان يهزم الرئيس الفنزويلي اليساري هوغو تشافيز  06/03/2013 

 .إلى السيطرة على النفط الليبي يهدفوانتقد تشافيز التدخل العسكري الدولي الذي قال انه 

 الهدوء يخيّم على بورسعيد بعد اشتباكات دامية وإشعال النار في مبنى األمن الوطني  05/03/2013 

وألمح قنديل إلى أنه عادة ما يحدث قبيل كل استحقاق كبير في مصر بعض القالقل خالل 

 إلى إعاقة هذا االستحقاق تهدفالمرحلة االنتقالية كاالنتخابات أو االستفتاءات 

 ضة يزور سوريا وسط هجوم لألسد زعيم المعار 04/03/2013 

إلى التغلب على تشكك بين بعض قوى المعارضة إزاء ائتالفه الذي  تهدفويبدو أن زيارته 

 .يتخذ من القاهرة مقرا له

 تنديد حقوقي بخطوة إسرائيل الفصل بين الفلسطينيين :صحافة عالمية 04/03/2013 

لتحسين خدمة النقل للفلسطينيين الداخلين  تهدفبينما يصر وزير النقل على أن هذه الخطوة 

 .إلى إسرائيل

 أوباما يدعو الرئيس المصري لحماية المبادئ الديمقراطية  27/02/2013 

مقاطعة االنتخابات من جانب األحزاب الليبرالية واليسارية التي تتكون منها الجبهة  تهدفو

 .إلى تقويض شرعيتها

 وانقساماتها مستمرة .. المعارضة السورية تحصل على أسلحة جديدة  27/02/2013 

لتضييق الهوة في التسلح مع قوات الرئيس  تهدفتلقى المعارضون السوريون أسلحة متطورة 

 بشار األسد وتعزيز قيادة عسكرية جديدة للمعارضة

 ف قتيل أل 74عدد ضحايا الصراع في سوريا يقترب من : األمم المتحدة  13/02/2013 

 "تسليم السلطة من جانب إلى آخر"إلى  يهدفلكن حيدر قال إن السلطات ترفض أي حوار 

 نهاية األسد ستأتي عاجالً أم آجالً : أوباما 10/02/2013 

إن المنظمة اليسارية أعلنت مسؤوليتها عن العملية االنتحارية في مقر السفارة األمريكية في 

 .إلضرار العالقات التركية األمريكية، ولكنهم فشلوا بتحقيق ذلك تهدفأنقرة التي كانت 

 إنهن صليبيات : داعية سلفي يبرر اغتصاب المصريات في التحرير 08/02/2013 

إلى إبعاد النساء عن األماكن العامة وإسكات صوتهن وخنق روح  تهدفتلك االعتداءات "أن 

 ".المعارضة فيهن

 اغتيال معارض بارز في تونس  06/02/2013 
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ال يسعنا سوى أن ندين هذا العمل . يريدون حمام دم لكنهم لن ينجحوا في ذلك"وأوضح قائال 

 ".الثورة واستقرار تونس( تقويض)إلى  يهدفالجبان الذي 

واشنطن تجري برنامجاً شامالً إلعادة تسليح مصر والتخلص من األسلحة  :صحافة عالمية 06/02/2013 

 الروسية بالكامل

، حيث 125البرنامج إلى رفع مشتريات مصر من مقاتالت شركة لوكهيد مارتن إلى  يهدفو

 تنظر الواليات المتحدة إلى االستثمارات العسكرية في مصر

 المعارضة السوريّة تحّث األسد على االستجابة لدعوة الحوار  04/02/2013 

حث زعيم المعارضة السورية معاذ الخطيب الرئيس السوري بشار األسد على اتخاذ موقف 

 ...لحقن الدماء تهدفإنها : واضح إزاء دعوته للحوار قائال

فرعية في الشرق األوسط تنظيم القاعدة يتعافى من خالل تنظيماته ال: صحافة عالمية 03/02/2013 

 وأفريقيا

لتأمين  تهدففإن الخطة التي أعدها الجيش وعرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

 كم من الخطر اإلسالمي المتزايد 23الحدود المشتركة الممتدة لمسافة 

 سوريا " زعزعة استقرار"األسد يتهم إسرائيل بالعمل على  03/02/2013 

واكد دعم الجمهورية االسالمية الكامل للشعب السوري المقاوم في مواجهة العدو الصهيوني 

وحرصها على التنسيق المستمر مع سوريا للتصدي للمؤامرات والمشاريع الخارجية التي 

 ".الى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها تهدف

 فـي سوريا " مروعة"األمين العام لألمم المتحدة يدعو إلنهاء حرب  30/01/2013 

مؤتمر يوم األربعاء إلى جمع مساعدات بقيمة مليار دوالر لجيران سوريا الذين  يهدفو

 ألف من الالجئين السوريين المسجلين 355يوفرون المأوى لنحو 

 اشتباكات بين محتّجين والشرطة في عدد من المدن المصرية  27/01/2013 

لتعزيز عملية التحول  تهدفاألشهر القليلة المقبلة وومن المتوقع أن تجري االنتخابات خالل 

 .الديمقراطي التي شابها منذ البداية خالفات سياسية واشتباكات في الشوارع

 نجوم الثورة الجديدة في مصر "..البالك بلوك"و"األلتراس" 26/01/2013 

متظاهرين لفت النظر ظهور اول تنظيمات سرية شبابية اعلنت انها ستكون دروع و سيوف ال

 الى التصدي و الهجوم على مظاهرات التيارات االسالمية تهدفالسلميين و 

 " ذخائر عنقودية"القوات السورية تستخدم : منظمة دولية  14/01/2013 

هذه .. نعم. إلى دعوة كل أفراد المعارضة للحوار تهدفطرح الرئيس األسد مبادرات 

 .المبادرات ربما ال تذهب إلى مدى كاف

 استمرار القصف والمعارك في دمشق وريفها  13/01/2013 

إلى تثبيت حقوق  تهدفيجب بالتوازي ضمان إطالق عملية انتقال سياسي في سوريا "
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 ".مضمونة ومتساوية لجميع الطوائف

 روسيا تدعو إلى إطالق عملية انتقال سياسي في سوريا  12/01/2013 

إلى تكريس  تهدففي الوقت نفسه ال بد من تأمين إطالق عملية االنتقال السياسي في سوريا "

 ".الحقوق المكفولة وفقا للقانون لجميع المجموعات العرقية في البالد

 األسد يحدد في خطابه مالمح لعملية سياسية مقترحة  06/01/2013 

إلى قطع  تهدفاألسد قائال إنها  ورفض المتحدث باسم التحالف الوطني المعارض مبادرة

 الطريق على المحاوالت الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي

  

 

رياضة -المدى  

Verbo هدف 

N.  Fecha  

 كرة الهدف بمواجهة بريطانيا وهنغاريا والجزائر  26/05/2013 

تلك المباراة إلى التعرف على القدرات الحقيقة لعناصر الفريق وهم يقابلون فرقا   وتهدف

 .يمثلها العبون مصنفون في خانة المتقدمين

 جعفر يُشيد بالمبادرة السودانية لكسر الحصار الرياضي عن بغداد  21/05/2013 

الى توحيد الرؤى في التصدي لالفكار الهدامة التي  تهدفمبينا  ان خطة العمل المشترك 

ق بفعل التكنولوجيا الحديثة  .تسوَّ

 بدء السباق االنتخابي في إيران بعد مفاجأة ترشح اثنين من المستقلّين  14/05/2013 

 تهدفيمكن أن يجتذب اهتماما أكبر من المواطنين باالنتخابات مما يجعل خطة خامنئي التي 

 محافظة مطيعة بالرئاسة إلى فوز شخصية

اشتبك مع خامنئي  2333و 2393عندما كان رفسنجاني رئيس البالد خالل الفترة بين 

 إلى إصالح العالقات مع دول المنطقة يهدفوالمتشددين بسبب نهجه العملي الذي 

 الكهرباء ودهوك في نهائي كأس السلة غــداً  24/04/2013 

الى  تهدفوقد اتخذ االتحاد العراقي لكرة القدم سلسلة من االجراءات المتعلقة بمباراة اليوم 

 تنظيم دخول المشجعين وتخصيص اماكن مخصصة لهما في الجانبين االيمن وااليسر

والمدرب الصيني .. نصف الميزانية تذهب للرواتب..تستطلع واقع اتحاد الطاولة( المدى) 24/04/2013 

 بالصغار  متفائل

للوقوف على آخر  تهدفاكد ان البطوالت المحلية واالستعدادت لبطولتي غرب القارة وآسيا 

 المستجدات مع تعاقدنا مع مدربين صينيين

 جعفر وحمودي في ملتقى دبـي للسالم والرياضة  22/04/2013 
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بينهم   شخصية من مختلف انحاء العالم 355الذي تشارك فيه اكثر من  -الملتقى  ويهدف

 ووزراء تربية وتعليم واعضاء في السللك الدبلوماسي  وزراء شباب ورياضة

 ! عبـوة موسى وتهديد صبري:لحظة من فضلك 15/04/2013 

حملت لنا األنباء خالل اليومين الماضيين أخبارا  غير سارة وبعيدة كل البعد عن مفهوم 

 ...إلى النبل والسمو والتعارف والمحبة تهدفالرياضة التي 

 اخبارهم  11/04/2013 

المؤتمر الى الحد من ظاهرة المنشطات التي يتعاطاها الشباب خالل ممارستهم  ويهدف

 آلونة االخيرة انتشار هذه الظاهرةالرياضية حيث لوحظ في ا

 ( الكأس)مغتربون يباركون فوز ثالثي الصحافة بجوائز  08/03/2013 

مثلما يشدني بعض الكتـُّاب ومنهم الصالحي في تناوله ما يصب في حركة الرياضة عموما  

 الى تقويم المسيرة ووضع النقاط على الحروف يهدفبإطار مصلحي عام ال شخصي 

 المدرسة التخصصية بالعاب القوى تشارك في ماراثون لبنان وعُمان  02/03/2013 

الى تنمية مواهب الالعبين والالعبات الصغار وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ما  يهدفوان المعسكر 

 يمنحهم اصرارا  على مواصلة التدريبات

 اخبارهم  26/02/2013 

الختيار  تهدفناديا من مختلف مناطق العراق  35-55ان البطولة التي سيتنافس فيها مابين 

 العراق في االستحقاقات العربية والقارية  الالعبين المؤهلين لتمثيل

 يونايتد يواصل مشواره نحو لقبه األول في كأس إنكلترا  19/02/2013 

عاما هنا في انكلترا واستحق المزيد من التقدير عوضا عن بث االخبار  23عملت لمدة 

 سوى األذى تهدفالخاطئة التي ال 

 

 

اقتصاد -المدى  

Verbo هدف 

N.  Fecha  

ً : البنك المركزي  30/05/2013   مزاد العملة يسجل ارتفاعا

الى إعادة سعر صرف  تهدفإن البنك المركزي سيبدأ الشهر المقبل بتطبيق حزمة إجراءات 

 ...الدوالر مقابل الدينار العراقي الى وضعه الطبيعي

 شركة عراقية وأجنبية تشارك بمعرض النجف الدولي  70 29/05/2013 

إلى تبادل الخبرات وعرض آخر مبتكرات الشركات وتعريف الجهات الحكومية  يهدف"

 ".والقطاع الخاص بها بما يفتح الباب لفرص االستثمار
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 %18الفقر ينخفض بنسبة : التخطيط 28/05/2013 

إلى تطوير الموانئ والمنافذ الحدودية فضال عن تشييد سياج امني  تهدفتلك المشاريع "

 ".بطول أربعة كيلومترات

 النفط وخبراء يؤكدون أن العراق سيكون سادس أكبر مجّهز عالمي للغاز الطبيعي  28/05/2013 

إلى التعريف بخطط القطاع النفطي في مجال الصناعة  تهدفالورشة "مشيرا  إلى أن 

 ".الغازية

 من دون ترخيص سوريا  عقوبات للمتعاملين بالعملة المحلية:خارج الحدود 26/05/2013 

إلى وقف انخفاض  تهدفوقد أشارت تصريحات رسمية مرارا إلى أن إجراءات المركزي 

 .الليرة وليس لرفع قيمتها أمام الدوالر

 سيسكو تنفذ مشروع الحكومة اإللكترونية الخاص بالعاصمة  22/05/2013 

 تهدفووضع المعلومة في متناول األفراد وذلك لخلق عالقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة و

 لالرتقاء بجودة األداء

 شركة باكستانية تفوز بعقد تطوير مشروع اروائي جنوب البالد  22/05/2013 

إلى تعزيز االقتصاد العراقي الذي أنهكته الحروب وذلك بتوفير  يهدفالمشروع الجديد "إن 

 ."..منظومة ري دائميه وراسخة مع منشآت تصريف المياه

  تركيا ترفع قيمة قرضها لمصر: خارج حدود 22/05/2013 

االتفاق الذي وافق عليه مجلس الشورى المصري مؤخرا  إلى إتاحة خط ائتمان  يهدفو

 لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية

 قبرص تتسلم تسديد أول دفعة قروض أوروبية : خارج الحدود 15/05/2013 

إلى تلبية حاجات تمويل القطاع العام  تهدفوأضاف الصندوق أن هذه الدفعات تمت نقدا و

 القبرصي والمالية العامة في البلد

 متنقلة تمنح قروضاً للفالحين من دون فوائد " مصــارف" 12/05/2013 

إلى الحد من الزحف من الريف إلى المدينة  تهدفخطة وزارة التخطيط للعام الحالي "إن 

 "وخلق زحف معاكس

 بغداد تشارك في أعمال البرنامج التدريبي لتبادل الخبرات في واشنطن  12/05/2013 

إلى تقديم الدعم الواسع للحكومة العراقية لتحقيق هدفها  يهدفويذكر أن مشروع ترابط 

الستراتيجي في تقوية مؤسسات اإلدارة العامة وتحسين الخدمات من خالل حكومة افضل 

 .ةوتحسين ادارة الموارد البشرية والمالي

ً في  26/05/2013  التخطيط تقّر بفشل خطتها الخمسيّة وتؤكد أن محافظات كردستان هي األكثر تقدما

 مجال الخدمات 

إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية  تهدفو
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 وتأمين الخدمات االجتماعية والوظائف

 االقتصاد األخضر يخفض البصمة البيئية لإلمارات  59/05/2013 

 ...هذه اإلجراءات الى وضع خطة طريق وطنية وقطاعية لتنفيذ تلك الستراتيجية تهدفو

 يُضيـ ّف مؤتمراً عن الطاقة والغذاء: األردن:خارج الحدود 53/05/2013 

بالتعاون مع مؤسسة تضيف عما ن الثالثاء المقبل مؤتمر آفاق األردن االقتصادي الخامس 

 المؤتمر إلى تفعيل الحراك االقتصادي المحلي يهدفتشجيع االستثمار، و

 العراق ومصر يوقعان اتفاقاً لحماية االستثمار وتشجيع رجال األعمال  52/05/2013 

الى  تهدفان االتفاقية الجديدة بين وزارة االستثمار المصرية والهيئة العراقية لالستثمار 

 آمنة لالستثمارات المشتركة تهيئة بيئة

 شـركـة روسية تؤكد العراق امتالك إمـكـانات عالية إلنتاج النفط  65/02/2013 

إلى سد احتياجات العراق ومحطات توليد الكهرباء الكثيرة التي  يهدفان التركيز على الغاز 

 استحدثت أخيرا ، وإلى تصدير الغاز إلى العالم وتحديدا  أوربا

عدم إشراك الحكومات المحلية في إدارة الملف النفطي مخالف للدستور : برلمانيون 19/02/2013 

 والشفافية 

إلى تطوير اإلنتاج  تهدفالمشاريع النفطية تنفذ تطبيقا للستراتيجية تضعها الوزارة والتي "

 ".النفطي بما يسهم في تطوير االقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة

 شركة ايفيكو توقع عقداً مع وزارة الكهرباء  19/02/2013 

للمساعدة  يهدف، مشيرة الى ان العقد "مليون يورو( 215")وأوضحت ان قيمة العقد تبلغ 

 .في إدامة خطوط الطاقة الكهربائية في العراق

 معوقات تكبح توسع سوق السكن : خارج الحدود 15/02/2013 

السيما لذوي الدخل -للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني  تهدفوفي خطوة 

 مليون نسمة 13المنخفض في البالد التي يعيش فيها نحو 

 ستطلب زيادة حصتها في أوبك: ليبيا : خارج الحدود 12/02/2013 

إلى إنتاج  تهدفوأوضح عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي األسبوع الماضي أن بالده 

 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام 2.5

 تنفي وجود شروط مقابل إقراضها: تونس: خارج الحدود 12/02/2013 

القرض إلى دعم البرنامج االقتصادي لتونس الساعي للحفاظ على االستقرار المالي  يهدفو

 ...وزيادة معدل النمو ومعالجة جوانب الضعف الحرجة في القطاع البنكي

ً  34استثمارات قطر تفوق : لندن: خارج الحدود 11/02/2013   مليارا

 29ستعراض نحو ال تهدفوأضاف بمؤتمر صحفي أمس في الدوحة أن زيارته لقطر 

 .منطقة استثمارية بلندن تمثل فرص جيدة للراغبين في االستثمار فيها
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 السماح لشركات النفط بإنشاء مطارات صغيرة  23/02/2013 

من خالل منح التراخيص إلنشاء المطارات الصغيرة جذب  تهدفوزارة النقل "

 "االستثمارات وتوفير وسيلة نقل آمنة وبسيطة للمستثمرين العراقيين واألجانب

 كالسيكية الخدمة المصرفية في البالد حجر عثرة أمام المستثمرين األجانب  22/02/2013 

في الوقت الحاضر جعل السوق العراقية عبارة عن سوق تجارية   أن النظام المصرفي

الى الفعاليات االقتصادية التي تودي الى التنمية والتطوير  تهدفتنشغل بالمضاربات ال 

 .والرؤية الستراتيجية وهذه بحد ذاتها مشكلة

 على استقرار الدينار المركزي ينفي سرقة ذهبه ويتخذ إجراءات للمحافظة  22/02/2013 

 ".إلى إرباك السوق واإلساءة إلى سمعة البنك واالقتصاد العراقي تهدفتلك التصريحات "

 البالد بأمس الحاجة لتقنيات حديثة بمجال الطاقة : أكاديميون 25/02/2013 

إلى وضع حل ألغلب مشاكل االختناقات التي تعاني منها  يهدفملخص بحثه "وأوضح ان 

 شبكات االتصاالت وذلك بتصميم مفاتيح لمعالجة اإلشارات للسرع العالية جدا

 بابل تفتتح معرضها الدولي الثاني للتجارة والصناعة  59/02/2013 

إلى تعريف الشركات والمقاولين والدوائر الرسمية  يهدفساهمت في هذا المعرض الذي "...

 ".والمواطنين بأهم المنجزات والتطور الذي يحصل في العالم

 بشأن تسهيل التجارة  ورشة عمل: دبي : خارج الحدود 59/02/2013 

الورشة التي تعقد على مدى يومين إلى بناء القدرات لدى المشاركين في شأن  تهدفو

 المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية إلبرام اتفاقية تسهيل التجارة

 مليار يورو لشركات القطاع الخاص 04تدفع : إيطاليا : خارج الحدود 59/02/2013 

شركات التي تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادي القرار إلى توفير السيولة لل يهدفو

 .عميق

     تعتزم وقف وارداتها النفطية من إيران: خارج الحدود 51/02/2013 

 .إلى تصنيع قنبلة وهو ما تنفيه إيران يهدفويعتقد الغرب أن برنامج طهران النووي 

وعدم معرفة أوجه إنفاق المال ..ناشطون بصالح الدين ينتقدون االعتماد الكلي على النفط 65/06/2013 

 العام 

 ويهدفومبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية هي تجمع دولي يقع مقره في أوسلو 

 ...الى كشف كل عائدات النفط والغاز

ت بين أبناء المجتمع من اجل المبادرة الى خلق جو من الشفافية في نقل المعلوما تهدفكما 

 .تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب

 إدارة كركوك تدعو للدقة بتنفيذ المشاريع  65/06/2013 

إلى متابعة العمل ميدانيا السيما في مستشفى جنوبي كركوك الذي تنفذه شركتي  تهدف"
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 ".خطة وزارة الصحةمليون دوالر ضمن  225هيلبط وال جي التركية بكلفة 

ً يخّصهم 65/06/2013  ونفطيون ينتقدون .. برلمانيون يعّدون زيادة تخصيصات البترودوالر شأنا

 المشروع 

وطالبت الحكومة المحلية في محافظة البصرة بزيادة حصتها من البترودوالر كون "...

 ".إلى حل أزمة السكن جذريا   تهدفالمحافظة مقبلة على تنفيذ خطة طموحة 

 بابل تدعو السويد إلى اإلسهام فـي االرتقاء بواقع المحافظة وتأهيل شركاتها الصناعية  13/06/2013 

إلى االطالع على واقعها وتنشيط عجلة التعاون المشترك بين  تهدفالزيارة للمحافظة 

 ".الجانبين وإمكانية تنفيذ الشركات السويدية مشاريع استثمارية فيها

تعاقد وزارة النفط مع الجانب األمريكي في ما يخص الشفافية خطوة في االتجاه : برلمانيون 16/06/2013 

 الصحيح 

وأعلنت الوكالة األميركية للتنمية الدولية األسبوع الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة 

 عمليات الوزارة" تحسين فعالية وشفافية"إلى  تهدفالنفط العراقية 

 ة استخدام السياسة النقدية وراء انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر إساء 20/03/2013 

بصدد تنفيذ عدد من القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارته والتي "هذا وأشار البنك إلى أنه 

 ،"الى تحقيق هذا االستقرار تهدف

 بغداد توقع مذكرة تفاهم مع واشنطن بخصوص الشفافية والفعالية في وزارة النفط  29/03/2013 

أعلنت الوكالة األميركية للتنمية الدولية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية 

 عمليات الوزارة" تحسين فعالية وشفافية"إلى  تهدف

 محطة للطاقة الشمسيةتفتتح أكبر : أبو ظبي : خارج الحدود 29/03/2013 

من حاجاتها في مجال الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول % 3أبو ظبي إلى تامين  تهدفو

 .1515العام 

 " األسوأ في العالم"تّجار محليّون يصفون النظام االقتصادي في البالد بـ 23/03/2013 

إلى  تهدفالغرفة نفذت الكثير من النشاطات والفعاليات االقتصادية داخل وخارج البلد التي "

 ".خدمة العراق وشعبه، وتذليل المصاعب أمام التجار ورجال األعمال ليسهموا في بناء البلد

 سوق األوراق المالية والتحديات في تلبية االحتياجات التمويلية المتزايدة  22/03/2013 

تنظيم وتدريب األعضاء والشركات المدرجة في قوائمها بطريقة   أيضا إلى  السوق دفتهو

 تعزز ثقة المستمرين بالسوق وتحمي مصالحهم

 حملة واسعة لمكافحة الفساد الحكومي: الصين: خارج الحدود 25/03/2013 

أعلنت الحكومة الصينية أنها بصدد إلغاء إحدى الوزارات وهيئات وزارية أخرى، وذلك 

 .إلى احتواء الفساد الذي تفشى في البالد تهدفضمن خطة إصالحية شاملة 

  مليارات يورو 1توفير : فرنسا: خارج الحدود 53/03/2013 
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من الناتج المحلي اإلجمالي % 6الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الميزانية إلى  تهدفو

 .العام الحالي، لكنها تعترف بأنها ستخفق في تحقيق هذا الهدف

 الصناعة النفطية باتت متأخرة جداً وال بد من تفعيل برامج النهوض بها : خبراء 53/03/2013 

ى تعزيز الموازنة العامة من خالل زيادة إيرادات إل تهدفوأشار إلى أن الخطط وزارة النفط 

 ...الدولة المالية من النفط

وأصحاب المخابز . . مواطنون يعتبرون توزيع الخبز بدالً من الطحين ال يفي بمتطلباتهم  55/03/2013 

 يؤيدون الفكرة 

لتخيير المواطنين بين استالم حصة الطحين أو الخبز والصمون من   فإن المقترح يسعى

 ...إلى تالفي الهدر في التخصيصات المرصودة يهدفخالل استفتاء شعبي إلكتروني 

   استقرار االستثمارات األجنبية: الجزائر: خارج الحدود 52/03/2013 

 .إلى الحفاظ على انخفاض معدالت الفائدة وتشجيع االستثمارات يهدفمشيرا إلى أنه ...

( الموازنة العامة) 1526وأشار إلى أن القانون الجديد بشأن المحروقات وقانون المالية لعام 

 إلى تشجيع االستثمار األجنبي تهدفيتضمنان إجراءات مالئمة لالستثمارات األجنبية 

 لتمويل المشاريع الشبابية في البالد ( فرص)الواليات المتحدة تطلق مشروع  13/01/2013 

لتحسين وتطوير مهارات النساء وتوفير فرص عمل لألسر  يهدفوأكدت أن هذا المشروع 

 المهجرة

 تستهدف تعزيز اندماج البنوك: عمــان: خارج الخدود 13/01/2013 

 .وك العمانية وجودها في منطقة الخليجعلى األمد البعيد إلى أن تعزز البن تهدفكما 

 مــليـار ديـنار  01واســـط تــطلق سبعـة مشـاريـع في شـمـالـهــا بـ 12/01/2013 

لتأهيل الخدمات في قرية طليحة الواقعة إلى الشمال من مركز  يهدففيما المشروع الثالث 

 كم 3الناحية بنحو 

 خـــارطة طــريق للـطاقة المتـجددة: السعودية: خارج الحدود 16/01/2013 

إلى تقليص  يهدفأعلنت السعودية خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة 

 استهالكها من النفط بمحطات الكهرباء

 خـــارطة طــريق للـطاقة المتـجددة: السعودية: خارج الحدود 16/01/2013 

إلى استدراج طلبات التأهل المبدئي  تهدفوقالت مدينة الملك عبد هللا في خريطتها إنها 

 ألولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهرين

 البصرة توقّع مذّكرة مع مجلس األعمال العراقي البريطاني لجذب االستثمارات  11/01/2013 

مذكرة تعاون مع مجلس األعمال العراقي البريطاني الذي يحظى بدعم الحكومة ...

 .المذكرة إلى الترويج عالميا  لفرص االستثمار المتاحة في المحافظة وتهدفالبريطانية، 

إلى إظهار مكانة البصرة االقتصادية  تهدفالمذكرة التي تم توقيعها مع الحكومة المحلية "إن 
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 "إلى العالم لتشجيع االستثمار فيها

ضمنيا  إلى تفعيل  تهدفالمذكرة ال تقتصر على الجانب االقتصادي، بل إنها "مضيفة أن 

 ".التواصل والتعاون الثقافي والتعليمي

 واإلهمال يضاعف تركة الحروب " .. المستورد"تمورنا تفقد هيبتها أمام  11/01/2013 

أكدت وزارة الزراعة أنها أعطت أهمية خاصة للنخيل من خالل تشكيل الهيئة العامة للنخيل، 

 ...خيللالرتقاء بواقع الن تهدفوإنجازها مشاريع 

 رحلة 1004إضراب إيبيريا يلغي : اسبانيا: خارج الحدود 29/01/2013 

موظف  6955اإلضرابات للضغط على اإلدارة كي تتراجع عن خططها لتسريح نحو تهدفو

 .من إجمالي عشرين ألف وظيفة في الشركة وكذلك للتخلي عن خفض األجور

 كربالء توقف العمل بالمشاريع الصغيرة لحساب أخرى عمالقة  23/01/2013 

ان أبرزها هو طريق الرابط الجنوبي الذي يختصر عشرات الكيلومترات في الطريق من "...

 ...".أيضا  إلى إبعاد وسائط النقل يهدفالمحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد وهو 

 ا االولى الى لندن تذكرة على رحلته 044العراقية تبيع  23/01/2013 

إلى زيادة رحالتها الجوية إلى ست رحالت في األسبوع الواحد في  تهدفالشركة "إن 

 ".منتصف شهر حزيران المقبل

 لندن توقع مذكرة اقتصادية مع البصرة  23/01/2013 

يذكر إن مجلس األعمال العراقي البريطاني هو شركة غير ربحية معنية بدعم تطوير 

 إلى دعم عملية إعادة إعمار العراق يهدفالعراق وبريطانيا، واألعمال بين 

 األلمـانـية تـعلـن خـطـة لتـوسيع نـطاق عملها في العراق " ســاب" 25/01/2013 

" تحالف الجامعات"كما ستفتتح عد ة مكاتب جديدة وتوِس ع شبكة شركائها ونطاَق برنامج 

جهم يهدفالذي  يجي الجامعات األعضاء به عند تخر   .إلى تعزيز تنافسي ة خر 

صناعة األسمنت العراقية تستغيث إلنقاذها من إغراق المستورد ونقص إمدادات النفط  26/01/2013 

 والكهرباء 

دراسة واقع صناعة األسمنت في العراق واآلفاق "المؤتمر، بحسب منظميه، إلى  ويهدف

 ...المستقبلية لها في ضوء االنفتاح االقتصادي الحاصل والتوجه إلعادة االعمار

إلى إعادة تقويم صناعة األسمنت العراقية في ضوء االنفتاح العمراني  يهدفالمؤتمر "

 "واالقتصادي الذي يمر به البلد

 بريطانيا تتعهد بدعم عملية االستثمار والتجارة في العراق  26/01/2013 

 ،"إلى تأسيس آليات عملية لمساعدة دفع عملية التجارة واالستثمار يهدف  المجلس الوزاري"

 مليارا في البنى التحتية 19تستثمر : الصين 21/01/2013 

بكين من وراء هذه  تهدفوباإلضافة لتحسين قدرات البنية التحتية وإضافة طرق جديدة، 
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 المشروعات لتعزيز النمو االقتصادي للبالد الذي تراجعت وتيرته العام الماضي

 التربية البرلمانية تعلن عن تحويل تخصيصات بناء المدارس إلى مجالس المحافظات  25/01/2013 

مليار  965هي  1526االستثمارية لوزارة التربية في الموازنة العامة لعام التخصيصات "

 "الى انهاء مشكلة األبنية المدرسية وجعل الدوام فيها أحاديا   تهدفدينار و

 ترفع الحد األدنى لألجور: عُمان: خارج الحدود 10/02/2013 

الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع  تهدفو

 .إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت الحق من العقد الحالي

تهيئة البيئة االستثمارية واالهتمام بالسياحة من شأنهما أن يحققا موارد كبيرة : خبراء 09/02/2013 

 للموازنة 

لية التي يعاني منها االقتصاد العراقي، ضمن إطار عملية تصحيح طبيعة االختالالت الهيك

 الى إحداث التنويع المطلوب في هيكلية االقتصاد الوطني تهدفشاملة لالقتصاد الوطني، 

 اختالالت هيكلية في الميزانية العامة :خارج الحدود 09/02/2013 

إذ يعكس عجز الميزانية العامة طبيعة االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد 

الى إحداث التنويع  تهدفالعراقي، ضمن إطار عملية تصحيح شاملة لالقتصاد الوطني، 

 المطلوب في هيكلية االقتصاد الوطني

 لتطوير العالقات المؤسساتية وتحسين الخدمات " وزارة تخطيط مصغرة"واسط تشكل  09/02/2013 

إلى تقديم الدعم الفني والمهني  يهدفمجلس التخطيط والتنمية الذي انبثق في واسط "

 ".لمختلف القطاعات المدنية في المحافظة

   توقعات بتباطؤ نمو االقتصاد: الكويت: خارج الحدود 56/02/2013 

 .لتنويع قاعدة المستثمرين بتركيا تهدفواعتبرت الخطوة أنها 

 إدراج األهوار على الئحة التراث العالمي: األمم المتحدة: خارج الحدود 52/02/2013 

البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على  يهدفدولة على هذه االتفاقية، و 293صادقت 

 المواقع ذات األهمية الخاصة للجنس البشري

 مليارات دوالر في ماليزيا 14تستثمر : قطر: خارج الحدود 13/02/2013 

إنه يعتزم إنفاق نصف العشرة مليارات دوالر التي يتوقع استثمارها في ماليزيا على مجمع 

 .لتحويل ماليزيا إلى مركز عالمي لتجارة النفط والغاز يهدفللبتروكيماويات 

 تتخلى عن التحكيم بشأن نفط الجنوبالخرطوم : خارج الحدود 13/02/2013 

إلى  تهدفأن السودان مستعد لمواصلة المفاوضات مع حكومة جنوب السودان والتي 

 .التوصل لحل سلمي للقضية

 إقليم كردستان يمنح شيفرون كورب حصة للتنقيب في حقل قرة داغ النفطي  15/02/2013 

، "حكومة إقليم كردستان منحت شيفرون كورب حصة للتنقيب في حقل قرة داغ النفطي"إن 
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 ".إلى تعزيز دور الشركة في قطاع التنقيب باإلقليم تهدفهذه الخطوة "مبينا  أن 

 مليار دينار لتخصيص أراض للمشاريع  144ميزانيتنا تبلغ تريليون و: اإلعمار 15/02/2013 

مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن  1521وأطلقت وزارة اإلعمار واإلسكان في تموز 

 إلى مساعدة الفقراء الذين ال يمتلكون وحدات سكنية يهدفاالقتصادي الذي 

 السياسة النقدية وتبعاتها على الدينار العراقي  11/02/2013 

تحقيق االستقرار النقدي ومعالجة   والتحول نحو االدوات النقدية غير المباشرة من اجل

 .الى تحقيقها يهدفوتحفيز النمو االقتصادي وغير ذلك من االهداف التي   التضخم

الى تحقيق االستقرار االقتصادي عن  تهدفان السياسة النقدية المتبعة للبنك المركزي 

 ...ف ثابت ومستقر للدينارالوصول الى سعر صر  طريق

 وجادون في االستثمار . . سيارات الفولفو ستعود :السويد  12/02/2013 

وقال سفير السويد في العراق يورغن الند ستروم خالل مؤتمر صحافي عقده بمبنى محافظة 

تهدف السويد "إن ( المدى برس)النجف بحضور محافظ النجف عدنان الزرفي وحضرته 

 "استثماراتها في العراقإلى زيادة 

 مليون دوالر  08الديوانية تمنح شركة برازيلية مشروعاً زراعياً بقيمة  25/02/2013 

إلى تنشيط القطاع الزراعي في المحافظة، باعتماد الوسائل والمكننة يهدف المشروع "

 ..."الزراعية األجنبية الحديثة وسينفذ بمرحلتين

 في العالم لموارد الطاقة المتجددة " أطلس"إطالق أول :أبوظبي: ارج الحدودخ 22/02/2013 

إلى تقييم وتصنيف موارد الطاقة المتجددة تهدف ويعد األطلس أكبر مبادرة من نوعها 

 .المتاحة على مستوى العالم

 حق الرد  14/01/2013 

 المشروع الى دعم الطبقات االجتماعية ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط منيهدف 

 المواطنين والموظفين والمتقاعدين

 الهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي  14/01/2013 

هو العلم الذي يمكن بواسطته سد النقص النظري في :" إليه من ذلك بقولهيهدف ويلخص ما 

 واقعنا المعاصر، والذي يمكنه أن يمدنا بأيديولوجية عصرية، تشتمل على الهوت الثورة

 مشروع بورصة عربية مشتركة : خارج الحدود 26/01/2013 

لتقديم خيارات تمويل تلبي احتياجات تهدف وأضاف الحارثي أن البورصة العربية المشتركة 

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توفير وظائف بطريقة متصاعدة

دعوات متصاعدة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المصارف األجنبية على الدخول لالستثمار  22/01/2013 

 في البالد 

قال االمين العام التحاد المصارف العربية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن 
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 .الى تشجيع فتح االسواق العربية أمام حركة التجارة واالستثماريهدف فتوح ان الملتقى 

 الحفارتان البحريتان كربالء ودهوك ترسوان في ميناء أم قصر  22/01/2013 

وتقرر استقطاع هذا المبلغ من القرض الياباني للعراق، الذي خصصت منه الوكالة اليابانية 

الى تطوير الموانئ تهدف مليون دوالر لتنفيذ مشاريع  JICA 265))  للتعاون الدولي

 القنوات المالحية،العراقية من خالل تعميق بعض 

 اإلعمار واإلسكان تدعو المحافظات لـتخصيص أراض لبناء مساكن واطئة الكلفة  53/01/2013 

مسابقة لوضع تصاميم لمشروع السكن  1521وأطلقت وزارة اإلعمار واإلسكان في تموز 

 إلى مساعدة الفقراء الذين ال يمتلكون وحدات سكنية ومااليهدف االقتصادي الذي 

 ألمانيا إيرادات ضخمة للكهرباء النظيفة : خارج الحدود 53/01/2013 

بحلول عام  2335من مستويات % 25ألمانيا إلى خفض االنبعاثات الكربونية بنسبة  تهدفو

1515. 

 تشريع قانون النفط بات أمراً مستعصياً : عضو لجنة النفط 56/01/2013 

في العراق  تكون ملكية النفط والغاز "  قدمه مجلس الوزراء إلى أن  قانون النفط الذي  يهدفو

 األقاليم والمحافظات لكل الشعب في كل 

 

 

رأي -المدى  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 يجتاح مصر " التمرد"أمل  28/05/2013 

إلى جمع اكبر عدد من التوقيعات الموث قة لسحب الثقة من دمحم  تهدفتتلخص في حملة شعبية 

 ..مرسي و المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الذي ابتلع كل وعوده االنتخابية ليكتشف   إحساس الشارع المصري بالخديعة من دمحم مرسي

 ..ةإلى سيطرة الجماعة على الدول تهدفالشعب أنها مجرد شعارات إخوانية كاذبة 

 مع قضاة مصر « مرسي»أزمة  02/05/2013 

ألنه فاقد لشرعيته السياسية بسبب تمثيله لفصيل سياسي واحد هو اإلخوان واألحزاب 

 «إلى تقويض القضاء وأخونته تهدفالمؤيدة لسياستهم، والتي « اإلسالمية»

 ! أم استقالله؟.. القضاء« تطهير» 24/04/2013 

لتفكيك وهدم الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة التي  تهدفتؤكد أن جماعة اإلخوان 

 ناضل الشعب المصري

 أثر استخدام اليورانيوم المنّضب في العراق وما ترتّب عليه في أحدث تقرير دولي  13/04/2013 
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إلى تقديم المزيد من الوضوح بشأن األثر الذي سببه استخدام اليورانيوم المنضب  يهدفو

 ...على المجتمع العراقي

 حين يُــسَدلُ الستار من دون تصفيق  31/03/2013 

إلى مرحلة إيجاد صيغة تفاهم مشترك بين " الالعودة"المؤشرات تتجه بقوة نحو نقطة 

 ..خراج مصر من الهاويةإلى إ تهدفاإلخوان و جبهة المعارضة 

 المجتمع المدني واالنتقال الديمقراطي  19/03/2013 

لبناء مجتمع سليم ومعافى نجد بأنها  تهدفوحتى في ظل منظمات مجتمع مدني مهنية و

 ...تتعرض لشبهات التمويل األجنبي

 بابا التمويل الياباني  05/03/2013 

لالستفادة من قوة النساء ،علما أن النساء  تهدفسوف تتضمن تلك الستراتيجة أيضا سياسات 

 .ال يحظين بمشاركة كافية في سوق العمل وخاصة عند المقارنة باالقتصادات الحديثة

 ودولة القانون .. القضاة 26/02/2013 

إلى تجريم التظاهر السلمي، ووضع شروط معرقلة تحول دون عقد  يهدفأن المشروع 

 .االجتماعات العامة أو التظاهر السلمي، ويضع المتظاهرين والشرطة في مواجهة مع القضاء

 رؤوس ال تــــــــــصــلــح للــــقيـــــــــادة  17/02/2013 

ء بأوضاع البلد، يكتب وينتج إلى االرتقا يهدففالسياسي الثائر صاحب الفكر الخالص الذي 

 أجمل الفكر وأروع الكالم

 !! عاطلون عن العمل%  17و..من الشعب المصري تحت خط الفقر%  04 13/03/2013 

إلى إزالة الفوارق  يهدفنظام اقتصادي " ويعرف بعض الباحثين العدالة االجتماعية بأنها 

 ".االقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع

 بال ضمير .. «جبهة الضمير» 12/02/2013 

ضميرا وطنيا تدافع عن استمرارية »إلى أن تكون  تهدفحلمي الجزار أن الجبهة . وأضاف د

 «الثورة وعن حق المصريين في الحرية والكرامة والعدالة

 أسبوع المبادرات واالنقالبات ..مصر 01/02/2013 

تبين لهم عقب االجتماعات التي عقدها مع قادة الجبهة في قصر الرئاسة و استماعه آلرائهم، 

 ...إلى إيهام الغرب بوجود ممارسات ديمقراطية تهدفأنها لم تكن أكثر من جلسات صورية 

القسم )الهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي ..اختزال الدين في األيديولوجيا 15/01/2013 

 ( الرابع

، في هذه الفترة تطورت مراسالتي "قضايا إسالمية" لتحديث التفكير الديني، أسميتها وتهدف

 ...ومهاتفاتي مع الدكتور حسن حنفي

باللحظة التدشينية   شريعتي إلى وصل مآالت ومصائر ومستقبل وراهن التشيع ويهدف
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 العلوية، وإعادتها باستمرار إلى تلك اللحظة

قد يكون للوضوء أثر ! إلى النظافة والصحة تهدفمثال ذلك أن نعتبر الوضوء ممارسة 

 ...صحي، لكنه أوال أثر ضئيل المساحة جدا لدى المسلمين

 أهميته وبعض نتائج االقتطاع منه .. اطي العملة األجنبيةاحتي 07/01/2013 

من وراء االحتفاظ بهذا االحتياطي إلى منع الموارد عن  يهدفإذا  فالبنك المركزي ال 

 الحكومة

 

 

محليات -السبيل  

        Verbo أثر 

N.  Fecha  

 والسلوك التزكية بعلم العلم من المسلم يحتاجه ما 62/05/2013 

م مسلكه، حتى كان من مأثور  تؤثر علىفقد كتب في حالة روحية شديدة جدا    قارئها وتقو 

 «بيع اللحية واشتري األحياء»المشايخ في األزهر 

أخذت على الحلية فيعمل على اجتنابها والخلوص منها ذلك ألن العلم بسير هؤالء الصالحين 

 سلوكه مؤثر علىخير دافع لإلنسان على العمل وخير 

 تتعهد بإغالق المنشآت المشغلة لالجئين السوريين« العمل» 62/05/2013 

التغاضي عنها سيبرز انعكاسات ان مزاحمة العمالة السورية الالجئة للعمالة المحلية حال 

 العمالة المحلية علىسلبا  تؤثرسلبية تطال كافة مواقع العمل، و

 عمان في المصري السفير يلتقي المجالي 13/05/2013 

مشيرا الى ان فترات انقطاع تزويد االردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترات 

 الوضع االقتصادي في المملكة علىبشكل سلبي  اثرتالماضية والسباب مختلفة 

واستقباله لعدد من موجات النزوح التي تحصل جراء عدم االستقرار في بعض الدول العربية، 

 الوضع االقتصادي في االردن اثر على

 "الدمار أو اإلصالح" بعنوان ندوة تقيم الكرك في اإلسالمية الحركة 13/05/2013 

 أثر علىوعرض ما بيده من معلومات؛ حيث عرض تسلسل من األحداث التاريخية لها 

 األحداث الحالية

 لكي؟الما إغضاب الحكومة تخشى هل 16/05/2013 

 العالقات االردنية العراقية علىهذه األحداث  تؤثروبينما كان يتوقع البعض أن 

 العالقات االردنية العراقية علىحادثة الضرب  تؤثروشككت مصادر أن 

 المملكة الى السوري اللجوء لحاالت كبير انخفاض 11/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/144041-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143442-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143308-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142806-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142702-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.html
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ارتفاع اسعار المواد التموينية نظرا لزيادة الطلب عليها واحيانا ندرتها وعدم  علىسلبا  اثرما 

 .توفرها

 قانون المطبوعات والنشر مفتوح للنقاش والحوار: النسور 12/05/2013 

التعديالت الدستورية الجديدة منوها بأن القوانين التي تنظم الحقوق والواجبات، بما في ذلك 

 .الحقوق أو أساسياتها جوهر هذه تؤثر علىحرية اإلعالم، لن 

كما تسعى االستراتيجية الوطنية لإلعالم إلى إجراء تعديالت على القوانين واألنظمة التي 

 وسائل اإلعالم اإلخبارية علىبشكل مباشر  تؤثر

 االسرائيلية واالنتهاكات وريينالس الالجئين البريطاني السفير مع يبحث السرور 23/05/2013 

واشار السرور خالل اللقاء الى ان ما حصل في المسجد األقصى والقدس من انتهاكات استفز 

 .الجهود المبذولة لدفع السالم إلى االماماثر على الجميع و

 اإلنسان وحقوق الطلبة تأديب قوانين توافق يقترح «اإلسالمي العمل» شباب 23/05/2013 

 .معة الجامعة وموقعها المتميزس علىسلبا   تؤثرو

 اإلعالم لحرية االعتبار إعادة يناقش ملتقى 23/05/2013 

 .المشهد اإلعالمي علىطفرة اإلعالم اإللكتروني  أثرتوكيف 

 االمنية التدخالت بوقف ''االردنية'' رئيس تطالب ''االسالمي العمل شبابية'' 29/05/2013 

 .سمعة جامعاتنا وموقعها المتميز علىسلبا  تؤثرو

 النكبة ذكرى في النصر مخيم في «اإلخوان» لـ وقفة 23/05/2013 

سلبا  ستؤثرمؤكدين عدم قبولهم بأي فعالية تقام داخل المخيم، بحجة أن مثل هذه الفعاليات 

 المنطقة على

 الحكومة من يأس دليل الدول بعض سفارات إلى المواطنين لجوء :«اإلسالمي العمل» 23/05/2013 

موقفهم من الالجئين السوريين الذين  علىهذا الحادث الغادر  يؤثروناشد الشعب التركي أال 

 فروا من الجحيم الذي يصبه عليهم النظام

 مقبول غير أمر هذا :الملك 25/05/2013 

وأشار إلى الفجوة بين القوانين المتعلقة باالستثمار وآلية التنفيذ على أرض الواقع، األمر الذي 

 ...بيئة األعمال علىسلبا  أثر

بعد أن عانينا من "ولفت رئيس الوزراء إلى أن المملكة بدأت تشهد حركة إيجابية للسيولة 

 االستثمار ىعلسلبا  أثر، وهو ما "تراجع حجم السيولة في العام الماضي

 الشمال محافظات في الفقراء مساكن على اإلقبال ارتفاع 25/05/2013 

ارتفاع  أثر علىتواجد اعداد كبيرة من الالجئين السوريين في تلك المحافظات، »وبين أن 

 االيجارات

 مشاجرة في طالبا 01 مع تحقق البيت آل 25/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142399-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142171-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142039-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142053-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142002-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141884-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141637-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141604-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141469-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141583-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B9-21-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9.html
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سيتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق من يثبت التحقيق تسببه بحدوث المشاجرة للحد من هذه 

 العملية التعليمية علىسلبا  تؤثرالظاهرة التي باتت تهدد سمعة الجامعات االردنية و

 الطاقة إلنتاج الوقود حرق عن ناتجة للبيئة الملوثة االنبعاثات من المئة في80  25/05/2013 

 .البيئة علىسلبا  يؤثرإضافة إلى تعزيز قدرات تكيف األردن مع التغير المناخي الذي 

 المتوسط شرق في العالمية المرور إصابات ضحايا من المئة في10  22/05/2013 

 سيؤثّ رواكد ان تحسين سالمة المشاة من شأنه أن يؤد ِي إلى زيادة اإلقبال على السير، والذي 

 مكافحة األمراض غير السارية علىبدوره إيجابيا  

 ردنباال التقزم يعانون طفل ألف65  21/05/2013 

صحة األطفال  علىبشكل مباشر  يؤثروان االهتمام باألمهات قبل وفي فترة الحمل وبعده 

 وتغذيتهم

 جديدين وأحزاب انتخاب قانونَي سنعد :النسور 25/05/2013 

مستوى االداء  علىبشكل كبير  اثرتيواجه االقتصاد االردني حاليا  تحديات اقتصادية ومالية 

 الكلي لالقتصاد

 األردن في نحل خلية ألف 64 على يشرفون مزارع آالف3  53/05/2013 

معتبرين الموسم الحالي من اصعب المواسم من حيث تعرضهم لظروف استثنائية وهي 

 االزهار علىسلبا  اثرتانخفاض الحرارة نهاية شهر آذار، واالجواء الخماسينية التي 

 والمخابرات واألمن الجيش ويستثني ؟«هذا لك أين من» بأحكام يتوسع «النواب» 59/05/2013 

وجاء تصويت النواب خالل جلسة أمس بالرغم من التحذيرات الحكومية التي قدمتها 

 االستثمار في األردن علىسلبا  سيؤثرالحكومة، متذرعة بأن التوسع في القانون 

  !نزيهة أو مزورة ليست االنتخابات :''االنسان لحقوق الوطني'' 53/05/2013 

إن الفريق الوطني لمراقبة االنتخابات النيابية لم يلمس دليل حقيقي على تزوير االنتخابات، "

المعايير الدولية وعلى نزاهة وشفافية  على أثرتبل شاب العملية االنتخابية مخالفات 

 ."االنتخابات

أن االحتفاظ من قبل المرشحين وسماسرة االنتخابات وأنصار المرشحين بالبطاقات 

 .حرية الناخبين والتالعب بإرادتهم أثر علىتخابية، االن

  تعيد النظر بتعليمات إنشاء مراكز رعاية المعوقين« التنمية» 65/02/2013 

عمل المركز خصوصا مع تزايد حاالت  علىسلبا  اثرإلى أن قرار الحكومة بوقف التعيينات 

 .اإلعاقة والتوحد التي تراجع المركز

 الفنان دمحم جحا 65/02/2013 

االشتغال  ُمْؤثرةوتسبح في فوضى التداخل الشكلي وحوارية السطوح والخطوط والملونات، 

 سطوح المجالت والجرائد والكرتون وسواها علىالتقني 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141460-80-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141286-10-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141040-65-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140739-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8E%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140593-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140434-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%B0%D8%A7%C2%BB%D8%9F-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140388-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139318-
http://www.assabeel.net/old/رواق/139359-الفنان-محمد-جحا.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/139359-الفنان-محمد-جحا.html
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 ر حكومي غير شعبينار تحت الرماد قد تشتعل بأي قرا.. النواب والحكومة 19/02/2013 

نواب  3الى  3ويرى مراقبون أن تعديل الحكومة بإدخال عدد من النواب يتراوح بين الـ

 معارضة النواب لرفع األسعار أو غيره من القرارات غير الشعبية على سيؤثر

  يحذر من كارثة في حال رفع اسعار الكهرباء'' العمل االسالمي'' 13/02/2013 

معه الدراسة وبدال من ان يتخرج الطالب في الكليات العادية بثالث أو أربع سنوات ستستغرق 

 .الناتج اإلجمالي المحلي  علىسلبا  يؤثرخمس أو ست سنوات أو أكثر، وهذا 

  يحسن استثمار فرصة الربيع العربي لتحقيق اإلصالح السياسياألردن لم : ناشطون 15/02/2013 

 النظام في أطروحاته على تؤثّرفالملفات اإلقليمية كالسوري والمصري 

 الساحة األردنية على المؤثرةفأنا أرى أن ه ال يمكن الفصل بين العوامل الخارجية 

يجب علينا قراءة الواقع لما يفيد في بناء موقف قادم، فنحن اليوم في مدار تشكيل نظام عالمي 

 الواقع على يؤثرجديد 

الواقع، يغير طبيعة الحياة السياسية  على يؤثرفنحن اليوم في مدار تشكيل نظام عالمي جديد 

 السيكولوجية والسياسة في المنطقة والعالم على تؤثرالتي 

التفكير  على تؤثروواضح تماما أن  األردن محاط بمجموعة من المآزق واألزمات التي 

 السياسي فيه كاألزمة الصهيونية على المستوى الديمغرافي والسياسي واألزمة السورية

باإلضافة إلى فشل اليسار في مصر في االنتخابات األخيرة، والفشل المرتقب للنظام في 

 الواقع الداخلي األردني على تؤثرسسوريا، كل هذه األمور 

 أصحاب مكاتب عامالت المنازل يعتصمون أمام رئاسة الوزراء  12/02/2013 

عملية  علىسلبا  سيؤثروطالب الحسينات بإيجاد الحلول المناسبة للتعاطي مع هذا القرار الذي 

 االستقبال للعامالت

 .أصحاب المنازل الذين يرغبون باالستقدام علىسلبا  يؤثروبالتالي 

 النقابات تعاني من انعدام وجودها السياسي: عبيدات 25/02/2013 

 التحالفات االنتخابية علىهذا الموقف  يؤثراما ان 

  النسور يلتقي مزارعي وادي االردن ويستجيب لمطالبهم 26/02/2013 

اعلن رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لدراسة اعادة جدولة قروض المزارعين ووقف 

 .خطتها االقراضية على يؤثرتنفيذية بحقهم وبشكل ال االجراءات ال

 آالف مصاب بمرض التوحد وال مراكز حكومية للعالج 26/02/2013 

 التشخيص الدقيق للمرض علىسلبا   يؤثرفضال  عن ان عدد مراجعيه كبير ال يستهان به، ما 

  البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسطاألردن يتسلم رئاسة الجمعية  21/02/2013 

 تؤثرنظرا  لما يعانيه االقتصاد األردني من صعوبات وتحديات اقتصادية تثقل كاهله، وقد 

 منجزات اإلصالح السياسي علىسلبا  

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139032-النواب-والحكومة-نار-تحت-الرماد-قد-تشتعل-بأي-قرار-حكومي-غير-شعبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138959-العمل-الاسلامي-يحذر-من-كارثة-في-حال-رفع-اسعار-الكهرباء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138621-ناشطون-الأردن-لم-يحسن-استثمار-فرصة-الربيع-العربي-لتحقيق-الإصلاح-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138134-أصحاب-مكاتب-عاملات-المنازل-يعتصمون-أمام-رئاسة-الوزراء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138134-أصحاب-مكاتب-عاملات-المنازل-يعتصمون-أمام-رئاسة-الوزراء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137277-عبيدات-النقابات-تعاني-من-انعدام-وجودها-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137091-النسور-يلتقي-مزارعي-وادي-الاردن-ويستجيب-لمطالبهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137091-النسور-يلتقي-مزارعي-وادي-الاردن-ويستجيب-لمطالبهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137056-8-آلاف-مصاب-بمرض-التوحد-ولا-مراكز-حكومية-للعلاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137056-8-آلاف-مصاب-بمرض-التوحد-ولا-مراكز-حكومية-للعلاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
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 جهة مخالفة  804وتنذر 1081وزارة العمل تحرر  25/02/2013 

 على يؤثربيئية للتأكد من سالمة بيئة العمل في عدد من المواقع التي يشتبه بوجود تلوث بيئي 

 .صحة العمال والمواطنين القريبين من هذه المواقع

  األزمة التي تمر بالبالد مركبة وليست وليدة الربيع العربي: نقابيون وحزبيون 53/02/2013 

وتحدث البشير عن تاريخ تقسيم الغرب لمنطقة الشرق األوسط، مرورا بإتفاقية سايكس بيكو 

 تكوين األنظمة السياسية في دول الشام أثرت علىالتي 

 ء فكر بن نبيخبراء يدعون إلى إحيا 53/02/2013 

وأشار مصيطفي إلى أن هذا المفكر قدم االقتصاد اإلسالمي كسلوك للمسلم الذي به تثبت قوة 

 .مراكز القوى السياسية في العالم على تؤثرهذا االقتصاد و

 "الوحش"تستأنف التعاون مع الوزارة بعد زيارة " المعلمين" 59/02/2013 

استمرار التعاون بينهم، من تسويف ومماطلة  على تؤثروعرض مشة بعض المعيقات التي 

 نة الوزارةمن لج

 ألف خادمة إلى الشوارع  04سماسرة ومكاتب غير مرخصة هربت : «العمل» 53/02/2013 

وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها إلى جهة غير معلومة، وتعمل على نظام …»

 العائلة علىسلبا   يؤثرالمياومة أو في مهنة غير مسموحة لها، ما 

 مة إبراهيم زيد الكيالنيألفي وداع عالم ا 55/02/2013 

 ..مة كلهاألا علىبمعرفته وعلمه وورعه وكرمه  يؤثرفلقد استطاع أن 

 نلقى صعوبات في تطوير برامج الحماية االجتماعية نتيجة تباطؤ النمو : أبو حسان 52/02/2013 

 علىالفقر  يؤثّرولفت ديفيرو إلى أثر الفقر في حرمان األطفال من احتياجاتهم األساسية، إذ 

 مستويات التغذية

 أكرهه وال أخافه 52/02/2013 

 على تؤثرعدم إعطاء األطفال الصورة الحقيقية عن الموت، فتنشأ صورة مشوهة ومخيفة 

 .حياتهم

  يوما 10تتوقع عودة اإلنترنت إلى األردن بعد " االتصاالت" 13/06/2013 

وأدى خالف بين جماعة مناهضة لرسائل البريد االلكتروني غير المرغوب فيها وشركة 

 .االنترنت في العالم أثرت علىترسل هذه الرسائل إلى هجمات انتقامية 

 وفد نيابي يزور مخيم الزعتري لالجئين السوريين 13/06/2013 

مشيرا الى ان زيارة مخيم الزعتري ال تعني أن الالجئين السوريين في المخيم وحدهم 

 قطاع الخدمات في المملكة يؤثرون على

 الهواتف القاتلة 13/06/2013 

الوظائف البيوكيميائية التي تدور داخل الخاليا  تؤثر علىواعتبر أن المجاالت المغناطيسية قد 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136647-نقابيون-وحزبيون-الأزمة-التي-تمر-بالبلاد-مركبة-وليست-وليدة-الربيع-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136473-خبراء-يدعون-إلى-إحياء-فكر-بن-نبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136269-المعلمين-تستأنف-التعاون-مع-الوزارة-بعد-زيارة-الوحش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136107-
http://www.assabeel.net/old/محراب/135878-في-وداع-عالم-اﻷمة-إبراهيم-زيد-الكيلاني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135272-أبو-حسان-نلقى-صعوبات-في-تطوير-برامج-الحماية-الاجتماعية-نتيجة-تباطؤ-النمو.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/135271-أكرهه-ولا-أخافه.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/135271-أكرهه-ولا-أخافه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134934-الاتصالات-تتوقع-عودة-الإنترنت-إلى-الأردن-بعد-14-يوما.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134593-وفد-نيابي-يزور-مخيم-الزعتري-للاجئين-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134593-وفد-نيابي-يزور-مخيم-الزعتري-للاجئين-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134545-الهواتف-القاتلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134545-الهواتف-القاتلة.html
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 الحية

سريان المواد الكيماوية عبر  يؤثر علىرومغناطيسي يمكن أن أن التعرض للمجال الكه

 األغشية

 متطلبات الصيفوزارة المياه تمتلك خططاً بديلة لمواجهة : طلفاح  15/06/2013 

 اثرت علىان الصيف المقبل سيكون صعبا  نظرا  للمتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة و

 المملكة التي تواجه نزوحا  متزايدا  من الالجئين السوريين

 نجاح الشاب المسلم أسباب 15/06/2013 

وال مجال في العمل .. مشاريعك تؤثر علىواحرص على جدولة اللهو في أوقات محددة ال 

 .والمال لمجامالت األصحاب واألحباب فكل له مجاله وحدوده

 مطالبات بعودة وزارة التموين للحد من ارتفاع االسعار 12/06/2013 

وعودة هذه الوزارة ، ويضيف أن السوق المحلية تعتمد على حرية العمل في البيع والشراء

 السوق المفتوح علىسلبا  تؤثرن هذه الحرية وتحد م

  «المعونة»آالف أسرة من  7تعليمات جديدة تحرم  12/06/2013 

 نحو سبعة آالف أسرة تستفيد من خدمات الصندوق المالية علىذلك  يؤثرويتوقع أن 

 تشترط على النسور تشكيل فريق وزاري جديد « الوسط اإلسالمي» 12/06/2013 

مشددا على رفض كتلة الوسط االسالمي توطين الالجئين السوريين في المملكة بشكل دائم او 

 ...القضايا المركزية لألردن على تؤثراي جنسيات اخرى 

 (صور)وكالء السياحة يلوحون باعتصام مفتوح امام الرئاسة  23/06/2013 

عملية االستقبال و التوديع للمجموعات واألفراد  علىسلبا  يؤثرمع هذا القرار الذي سوف 

 .السياحية و بالتالي يؤثر سلبا على عمل قطاع السياحة الوافدة 

 تعاني العطش وسط تجاهل سلطة المياه لمطالب موظفيهاالزرقاء  29/06/2013 

دخولهم بالرغم من ورود  علىفعليا  اثرتمبينا ان المواطنين تكلفوا اثمان مياه اضافية، 

 .فواتير مياه مرتفعة لم تصل فعليا الى منازل المواطنين

 مجتمعمختلف شرائح ال علىبصورة سلبية  تؤثرواكد مواطنون ان مشكلة المياه تتفاقم و

  التطبيق العملي لقانون الضمان اثبت اننا بحاجة لتعديل عدد من مواده: الروابدة 23/06/2013 

ان التطبيق العملي لقانون الضمان المؤقت الساري المفعول اثبت اننا بحاجة الى تعديل عدد 

 .الرواتب المتدنية علىسلبا  أثرتمن المواد 

ً : مفوض الالجئين 26/06/2013    األزمة السورية إنسانية غير منتهية وال تحل إال سياسيا

 الحياة اليومية للمواطنين يؤثر علىوصرح المفوض األممي أن أثر تدفق الالجئين بات 

  ادارية النواب تبحث مطالب موظفي االمانة 26/06/2013 

 الموازنة العامة لالمانة علىسلبا  يؤثروسنعمل بكل جهدنا على تحقيقها بما ال 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134434-طلفاح-وزارة-المياه-تمتلك-خططاً-بديلة-لمواجهة-متطلبات-الصيف.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/134306-أسباب-نجاح-الشاب-المسلم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134240-مطالبات-بعودة-وزارة-التموين-للحد-من-ارتفاع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134240-مطالبات-بعودة-وزارة-التموين-للحد-من-ارتفاع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134131-تعليمات-جديدة-تحرم-7-آلاف-أسرة-من-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133769-وكلاء-السياحة-يلوحون-باعتصام-مفتوح-امام-رئاسة-الوزراء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133688-الزرقاء-تعاني-العطش-وسط-تجاهل-سلطة-المياه-لمطالب-موظفيها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133595-الروابدة-التطبيق-العملي-لقانون-الضمان-اثبت-اننا-بحاجة-لتعديل-عدد-من-مواده.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133149-مفوض-اللاجئين-الأزمة-السورية-إنسانية-غير-منتهية-ولا-تحل-إلا-سياسياً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133078-ادارية-النواب-تبحث-مطالب-موظفي-الامانة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133078-ادارية-النواب-تبحث-مطالب-موظفي-الامانة.html
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  جئتكم بدون أسماء للوزراء: النسور للنواب 22/06/2013 

اشار رئيس الوزراء الى ان مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين تاتي للتعرف على 

 استقرار الكتل النيابية علىذلك  يؤثرريطة ان ال توجهاتهم بهذا الشان ش

  عقب تشكيل الحكومة« البلديات»وعود نيابية وزارية بتلبية مطالب مضربي  22/06/2013 

حسبة الراتب  علىبدرجة كبيرة  أثروأشاروا خالل االعتصام الى ان خفض العالوة الفنية 

 التقاعدي

 مشـاركـون يجـمـعـون عـلـى استـقـاللـيـة الـشـعب الـعـراقـي في مـطـالـبـه الـعـادلة 25/06/2013 

 علىتأثيرا كبيرا  أثّرتإذ كنا  أمام خطابات سياسية خارج أي  إطار ممكن توصيفها، وبالتالي 

 الدعم الذي حصل عليه هذا الحراك من أطراف عدة

 تعلق اضراب منتسبيها في البلديات لحين تشكيل الحكومة'' المهندسين'' 25/06/2013 

حسبة الراتب  علىبدرجة كبيرة  اثرواشاروا خالل االعتصام الى ان خفض العالوة الفنية 

 التقاعدي

  تخسر الرهان على نزاهة االنتخابات« المستقلة»: مراجع قانونية وسياسيون 25/06/2013 

 سير العملية االنتخابية والنتائج الصادرة على تؤثّرأن  الخروقات الموجودة في هذه الدوائر ال 

  الف دينار عجز بلدية شيحان لواء القصر 704 25/06/2013 

مستوى  اثر علىوان البلدية تعاني من نقص في عمال الوطن لعدم توفر مخصصات مالية ما 

 .النظافة في الشوارع واالحياء العامة

ً « الوطني لشؤون األسرة» 59/06/2013    يدعو إلى إنصاف المرأة تشريعيا

الطالق هو أحد مظاهر تفكك األسرة الذي يترتب عليه مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية 

 .جميع أعضاء األسرة وخاصة الزوجة المطلقة وأطفالها تؤثر على

  رفض مقترح ربط ترخيص السيارات بدفع فواتير المياه 53/06/2013 

قدرتها على تسديد التزاماتها  أثر علىوتعاني سلطة المياه من ضعف توفر السيولة المالية ما 

 للمقاولين

  مليون دينار كموازنة جارية لالمن العام 398الحكومة أقرت  53/06/2013 

 .الموازنة المخصصة كأرزاق للدرك اثر علىمشيرا الى أن ارتفاع االسعار 

 على يؤثربالمئة ولكن هذا الواقع ال  32وبين ان موازنة القوى البشرية في االمن العام تبلغ 

 اداء الواجب لمنتسبي الجهاز

  موازنتنا األقل ونتعامل بحضارية وسلمية: ''الداخلية'' 55/06/2013 

 .الموازنة المخصصة كأرزاق للدرك على اثرمشيرا الى أن ارتفاع االسعار 

  ديناراً الحد األعلى لألجر الشهري الخاضع للضمان 0101 55/06/2013 

مفهوم العدالة والتكافل  أثرت علىوانعكست سلبا  على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132774-النسور-للنواب-جئتكم-بدون-أسماء-للوزراء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132705-وعود-نيابية-وزارية-بتلبية-مطالب-مضربي-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132601-المهندسين-تعلق-اضراب-منتسبيها-في-البلديات-لحين-تشكيل-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132547-مراجع-قانونية-وسياسيون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132600-720-الف-دينار-عجز-بلدية-شيحان-لواء-القصر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132273-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132112-رفض-مقترح-ربط-ترخيص-السيارات-بدفع-فواتير-المياه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132112-رفض-مقترح-ربط-ترخيص-السيارات-بدفع-فواتير-المياه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131945-الحكومة-أقرت-398-مليون-دينار-كموازنة-جارية-للامن-العام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131849-الداخلية-موازنتنا-الأقل-ونتعامل-بحضارية-وسلمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131831-2145-ديناراً-الحد-الأعلى-للأجر-الشهري-الخاضع-للضمان.html
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 .بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان

  مهندسو البلديات يرفضون مقابلة أبو السمن 55/06/2013 

حسبة الراتب التقاعدي مطالبين  علىبدرجة كبيرة  اثرواشاروا الى ان خفض العالوة الفنية 

 بان التكون القرارات المالية واالدارية المتعلقة بهم خاضعة لمزاج المسؤولين

  تتوقع صيفاً صعباً في محافظات الشمال« المياه» 55/06/2013 

مليونا،  63و 1522مليون دينار في موازنتها لعام  12فأشار أن الشركة ورثت عجزا مقداره 

 ...قدرتها على دفع المبالغ المالية أثر على، ما 1521عجزا في موازنتها لعام 

قدرتها  أثر علىوبين طلفاح أن توفير السيولة المالية شكل معضلة بالنسبة لسلطة المياه ما 

 على تسديد التزاماتها للمقاولين

 .طبيعة البحر األحمر تؤثر علىأنها ال 

  (محّدث)الجراد الصحراوي لم يصل : ''الزراعة'' 52/06/2013 

 ".بالمئة من سكان العالم 25غذاء  يؤثر على"انه مشيرا الى 

 مصانع البان يوردون منتجات غير صحية للسوق  7 52/06/2013 

افتقار   كذلك  تواريخ اإلنتاج لعبوات منتهية الصالحية واستبدالها بأخرى جديدة كما اظهر

 .صحة المواطن  علىسلبا  يؤثرالمصنعين لمعايير النظافة والجودة، مما 

  (صورة)فجوات خطيرة تهدد طريق وادي الموجب  56/06/2013 

محافظة  اثرت علىويربط البعض بين حدوث الفجوتين وبين موجات االمطار والثلوح التي 

 الكرك في وقت سابق من العام الحالي

 الغاء شتوية التوجيهي بحاجة للدراسة : تربويون  56/06/2013 

واشارت الى ان كثرة التصريحات حول تطوير امتحان التوجيهي اربكت الطلبة والمعلمين 

 .اداء طلبة التوجيهي هذا العام  على اثرواولياء االمور ما 

مستغربة من كثرة الشائعات المتعلقة بتطوير التوجيهي والتي تطلق من عدة جهات بين الحين 

 نفسية طلبة المرحلة الثانوية بشكل عام علىسلبا  اثرواالخر ما 

االولى الطلبة بالدرجة  تؤثر علىواستدركت ان ذلك يحتاج الى العمل وفق خطة مدروسة ال 

 كما يحتاج الى حوسبة المناهج

  تدعو إلى صيام يوم غد نصرة لمعركة األمعاء الخاوية« حق العودة» 56/06/2013 

قضية األسرى  علىسلبا  يؤثركما طالبت جميع الفصائل الفلسطينية بإنهاء االنقسام الذي 

 الفلسطينيين

 دعوات إلى تخفيض النفقات الجارية وإعادة هيكلة الرأسمالية 51/06/2013 

 .عمل الهيئة تؤثر فيالقانون كون مراقبة الشركات تقوم بأفعال حسب 

 واجب علينا أن نسعى إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي : المصري 19/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131785-مهندسو-البلديات-يرفضون-مقابلة-أبو-السمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131785-مهندسو-البلديات-يرفضون-مقابلة-أبو-السمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131757-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131656-الزراعة-الجراد-الصحراوي-لم-يصل-(محدّث).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131647-راديو-البلد-7-مصانع-البان-يوردون-منتجات-غير-صحية-للسوق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131426-فجوات-خطيرة-تهدد-طريق-وادي-الموجب-(صورة).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131314-تربويون-الغاء-شتوية-التوجيهي-بحاجة-للدراسة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131383-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131278-دعوات-إلى-تخفيض-النفقات-الجارية-وإعادة-هيكلة-الرأسمالية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131278-دعوات-إلى-تخفيض-النفقات-الجارية-وإعادة-هيكلة-الرأسمالية.html
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 .مسيرة وطننا الصاعدة بإذن هللا على تؤثرولن نسمح ألي قوى بأن 

  فعاليات تطالب باإلسراع في عطاءات توسعة مستشفى الكرك 13/01/2013 

البيئة على سلبا يؤثّر كونها تشك ل مكرهة صحية لعدم ربطها مع الصرف الصحي ما 

 .بالمستشفى والمرضى داخلهالمحيطة 

 فهل نستغل هذه الطاقات ؟..الشباب مستقبل األمة 13/01/2013 

يعاني الخريجون الجدد في سوق العمل من مشاكل متعددة مترابطة مع بعضها البعض، مثل 

على سلبا  تؤثّرقلة الخبرة لديهم وتدن ي الرواتب وساعات العمل الطويلة، والمحسوبية التي 

 الترقية

 «...اتؤثّر علينإذا كانت المسؤولة عن ا من بنت جنسنا فإن نا نشعر أن  هناك غيرة، وكثيرا  ما »

عملنا فتشعر الواحدة من ا أن ها تجتهد دون نتيجة، نحن بحاجة أن تؤثر على كل تلك المشاكل »

 .«يكون هناك حوافز

طيبون ويخافون هللا، لكن الموظفين اللذين يهتمون بالشكليات والمظاهر الكاذبة قلوبهم »

هم األفضل  أصحاب العمل ظنا  أن هميؤثروا على سوداء لألسف، أحيانا يحاولون أن 

 .«واألقوى

 ائتالف نيابي يصّوت غداً للمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة 13/01/2013 

قصر عمرها مما يؤدي الى ضعف في خططها اداء الحكومات على سلبا يؤثر ان من اهم ما 

 .االستراتيجية وخلل في تطبيق برامجها

  ''النووي''على '' العمل اإلسالمي''معيارا لموافقة  15/01/2013 

 يؤثربسعر منافس لمصادر الطاقة البديلة المتاحة، وضمن قدرات المواطن األردني، وأال 

 .االستثمار في مجاالت الطاقة األخرى  علىسلبا  

 الدولة رابحة لو منحت الجنسية ألبناء األردنيات المتزوجات من أجانب: خبير اقتصادي 15/01/2013 

 على يؤثّركون جميع المقيمين في المملكة يستفيدون من الدعم ومنحهم اإلقامة الدائمة لن  

 .التكلفة

 دينار 144إلى  344مجلس النواب يوافق على رفع رواتب المتقاعدين العسكريين من  15/01/2013 

 .الترهل علىايضا  تؤثراضافة الى ان هذه المالحق تعتبر مخالفة للدستور و

 السياسة االقتصادية الفاشلة سبب ارتفاع الجرائم: حراكيون 12/01/2013 

 أثرتيشار إلى ان مدير األمن العام الفريق الركن حسين المجالي قال إن الحراكات الشعبية 

 اداء الجهاز االمني علىبشكل كبير 

  نايات عمان ترد طلبات المتهمين بمنع النشر في قضية سرىج 15/01/2013 

ووجدت المحكمة أن ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات ألعمال هذا االستثناء 

 سمعتهم سيؤثر علىوتحقيق طلبه بمنع النشر كونه 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130792-فعاليات-تطالب-بالإسراع-في-عطاءات-توسعة-مستشفى-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130792-فعاليات-تطالب-بالإسراع-في-عطاءات-توسعة-مستشفى-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/130754-الشباب-مستقبل-الأمة-فهل-نستغل-هذه-الطاقات-؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130724-ائتلاف-نيابي-يصوّت-غداً-للمرشح-لرئاسة-الحكومة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130724-ائتلاف-نيابي-يصوّت-غداً-للمرشح-لرئاسة-الحكومة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130477-12-معيارا-لموافقة-العمل-الإسلامي-على-النووي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130221-حراكيون-السياسة-الاقتصادية-الفاشلة-سبب-ارتفاع-الجرائم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129801-جنايات-عمان-ترد-طلبات-المتهمين-بمنع-النشر-في-قضية-سرى.html
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 النقابات المهنية تطالب الحكومة بمساعدة الصمادي 29/01/2013 

نظرا للمعاملة السيئة التي يعامل بها الشاب في السجن اعلن اضرابا عن "واضافت النقابات، 

 صحته اثّر علىالطعام 

 لم يؤثر على السد« الموجب»انهيار : أبو حمور 23/01/2013 

مناطق جنوب المملكة األسبوع  أثر علىوكانت أمطار غزيرة صاحبت منخفضا جويا 

 الماضي

 يدرس تطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين « الضمان االجتماعي» 22/01/2013 

كفاءة  يؤثر علىللتأكد من مدى القدرة على تحقيق النجاح المؤمل في تطبيقه، وبما ال 

 المؤسسة في تطبيق التأمينات األخرى

  اجراءات مشددة لضبط المخالفين خالل اعالن نتائج التوجيهي 26/01/2013 

 .حياة األبرياء علىبالدرجة األولى  تؤثروإعالن نتائج الثانوية العامة لما لها من آثار سلبية 

  خبراء يحذرون من االتجار غير المشروع بالتراث الثقافي في سوريا 22/01/2013 

 التراث الثقافي في أوقات النزاع علىبشكل كبير  تؤثرالتحديات التي 

  التركيز على تبديد الخرافات في مكافحة السرطان 55/01/2013 

كسب الدخل  علىفي قدرة األسر  يؤثرفالسرطان باعتباره سببا  ونتيجة للفقر في الوقت نفسه، 

 ويزيدهم فقرا  مع ارتفاع تكاليف العالج

  مليون دينار كلفة التدهور البيئي سنويا 344 56/01/2013 

وضع األنظمة البيئية  يؤثر علىويعتبر األردن من بين أفقر ثالث دول في العالم بالمياه، ما 

 .المحلية والتنوع الحيوي بشكل عام

 مساعدة طارئة للبلديات المتضررة من األحوال الجوية 56/01/2013 

البنية التحتية للكثير من  علىبشكل كبير  أثرتتضررت جراء المنخفض الجوي والثلوج التي 

 .بلديات المملكة

 شخص حاصرتهم الثلوج 344الدفاع المدني ينقذ  51/01/2013 

وقامت المديرية العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالتعامل مع الظروف 

 المملكة أثر علىالجوية غير االعتيادية المرافقة للمنخفض الجوي الذي 

 «األقصى»ناشطون يستنكرون الحملة اإلعالمية لالحتالل ضد  52/01/2013 

األراضي المقدسة بشتى  أثر علىأن يجد لنفسه أي  2329الكيان الصهيوني حاول منذ عام 

 الوسائل

 اللجنة الخاصة لم تدع المراقبين لعملية تدقيق المحاضر األصلية : «نزاهة» 13/02/2013 

 محاضر التجميع على مستوى الدوائر علىفي النتيجة  أثروهو ما 

 الملك يهنئ الشعب بنجاح االنتخابات 13/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129145-أبو-حمور-انهيار-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128752-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128631-اجراءات-مشددة-لضبط-المخالفين-خلال-اعلان-نتائج-التوجيهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128631-اجراءات-مشددة-لضبط-المخالفين-خلال-اعلان-نتائج-التوجيهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128213-خبراء-يحذرون-من-الاتجار-غير-المشروع-بالتراث-الثقافي-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128213-خبراء-يحذرون-من-الاتجار-غير-المشروع-بالتراث-الثقافي-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127355-التركيز-على-تبديد-الخرافات-في-مكافحة-السرطان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127355-التركيز-على-تبديد-الخرافات-في-مكافحة-السرطان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127009-300-مليون-دينار-كلفة-التدهور-البيئي-سنويا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126973-مساعدة-طارئة-للبلديات-المتضررة-من-الأحوال-الجوية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126973-مساعدة-طارئة-للبلديات-المتضررة-من-الأحوال-الجوية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126878-الدفاع-المدني-ينقذ-300-شخص-حاصرتهم-الثلوج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126763-ناشطون-يستنكرون-الحملة-الإعلامية-للاحتلال-ضد-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126390-الملك-يهنئ-الشعب-بنجاح-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126390-الملك-يهنئ-الشعب-بنجاح-الانتخابات.html
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وقد جاءت العملية االنتخابية ناجحة في مجملها، وال بد من االنتباه إلى بعض نقاط الضعف 

 جوهر العملية االنتخابية تؤثر علىالمحدودة والثانوية، والتي لم 

 االنتخابات لم تخل من تجاوزات وندعو إلى وقف التشكيك : الخطيب 13/02/2013 

 في تؤثر شهدت وقوع تجاوزات وخروق من قبل عدة أطراف، إال أن مثل هذه التجاوزات لم

 .مجريات العملية االنتخابية

 تعد دراسة استكشافية حول االقتصاد األخضر في األردن« البيئة» 13/02/2013 

في ظل التحديات والتطورات المتسارعة على المستويين اإلقليمي والعالمي، وخاصة مع 

 الدول المتوسطة الدخل علىذلك  أثرارتفاع أسعار النفط والغذاء و

  احتساب اوراق اقتراع داخل صناديق غير موقعة وغير مختومة 19/02/2013 

بالنتيجة  اثروتعديل المحضر االلكتروني بما يتوافق مع محضر الصندوق اليدوي، وهو ما 

 محاضر التجميع على مستوى الدوائر على

 االنتخابات لم تخُل من التجاوزات وكفى تشكيكا: الخطيب 19/02/2013 

 تؤثرشهدت وقوع تجاوزات وخروق من قبل عدة أطراف، إال ان مثل هذه التجاوزات لم 

 .مجريات العملية االنتخابية على

  نتائج التوجيهي بعد منتصف الشهر القادم 13/02/2013 

وطلب رئيس الوزراء في رسالة بعثها الى وزير التربية والتعليم اعداد هذا التصور شريطة 

 مكانته في وجدان االردنيينمبدا االمتحان و يؤثر علىاال 

  لم تغير في ترتيب مرشحي البلقاء 137إعادة فرز الصندوق : هيئة االنتخاب 13/02/2013 

النتيجة األولية للدائرة االنتخابية األولى في محافظة  تؤثر علىووجد أن هذه االضافة لم 

 .البلقاء والتي سبق وان اعلنت

 خطة لمواجهة الكوارث والحوادث البحرية في المياه اإلقليميــة األردنيــة وخليج العقــبة 11/02/2013 

المنطقة ومدينة العقبة  علىبشكل كبير  اثرتصفة الثلجية االخيرة التي مثلما حصل في العا

 .بشكل عام

  وغير مختومةاحتساب اوراق اقتراع داخل صناديق غير موقعة  19/02/2013 

بالنتيجة  اثروتعديل المحضر االلكتروني بما يتوافق مع محضر الصندوق اليدوي، وهو ما 

 محاضر التجميع على مستوى الدوائر على

 لم تغير في ترتيب مرشحي البلقاء 137إعادة فرز الصندوق : هيئة االنتخاب 13/02/2013 

النتيجة األولية للدائرة االنتخابية األولى في محافظة البلقاء  تؤثر علىأن هذه االضافة لم 

 .والتي سبق وان اعلنت

  قانون االنتخابات الحالي ال يعبر عن اإلرادة السياسية الحقيقة للناخبين: خبراء 16/02/2013 

االنتخابات وأثرت بمقاطعة شريحة واسعة وأنا  علىستؤثر بالتأكيد إن المقاطعة »: وأضاف

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126346-الخطيب-الانتخابات-لم-تخل-من-تجاوزات-وندعو-إلى-وقف-التشكيك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126307-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126182-احتساب-اوراق-اقتراع-داخل-صناديق-غير-موقعة-وغير-مختومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126182-احتساب-اوراق-اقتراع-داخل-صناديق-غير-موقعة-وغير-مختومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126227-الخطيب-الانتخابات-لم-تخلُ-من-التجاوزات-وكفى-تشكيكا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125973-نتائج-التوجيهي-بعد-منتصف-الشهر-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125973-نتائج-التوجيهي-بعد-منتصف-الشهر-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125879-هيئة-الانتخاب-إعادة-فرز-الصندوق-137-لم-تغير-في-ترتيب-مرشحي-البلقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125280-خطة-لمواجهة-الكوارث-والحوادث-البحرية-في-المياه-الإقليميــة-الأردنيــة-وخليج-العقــبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125280-خطة-لمواجهة-الكوارث-والحوادث-البحرية-في-المياه-الإقليميــة-الأردنيــة-وخليج-العقــبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126182-احتساب-اوراق-اقتراع-داخل-صناديق-غير-موقعة-وغير-مختومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125879-هيئة-الانتخاب-إعادة-فرز-الصندوق-137-لم-تغير-في-ترتيب-مرشحي-البلقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125459-خبراء-قانون-الانتخابات-الحالي-لا-يعبر-عن-الإرادة-السياسية-الحقيقة-للناخبين.html
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 «...أعتقد أن الشريحة التي قاطعت أكبر من التي أعلنت عنها الحكومة

السلطة البحرية االردنية هي المسؤولة عن وضع االجراءات الالزمة للتعامل مع : الساكت  11/02/2013 

  الحوادث البحرية

 المنطقةعلى بشكل كبير اثرت مثلما حصل في العاصفة الثلجية االخيرة التي 

 مرشحون يتخلفون عن اإلفصاح المالي لحمالتهم االنتخابية ": الوطني لمراقبة االنتخابات" 23/02/2013 

يشكل مخالفة لقانون االنتخاب وقانون السير والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات ووزارة 

 .السالمة العامةيؤثر على األشغال العامة، و

 ألف عاملة منزل هاربة من الغرامات 31تعفي : الحكومة 22/02/2013 

 العائلةعلى سلبا  يؤثر وتعمل على نظام المياومة أو في مهنة غير مسموحة لها، ما 

 االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخاباتالثلوج والجمال تعيق عمل بعثة  26/02/2013 

ظروف الطقس القاسية والعواصف المطرية الشديدة والفيضانات الغزيرة مع تساقط أثرت 

 .عمل بعثة االتحاد األوربي لمراقبة االنتخاباتعلى الثلوج في عمان ومعظم المحافظات 

  وقف ضخ المياه عن مناطق في محافظات إربد وعجلون وجرش ومأدبا 26/02/2013 

الضخ والتزويد باستثناء امور تؤثر على ولم تشهد محافظتا الطفيلة ومعان حدوث مشكالت 

 .اعتيادية تم صيانتها أوال بأول

 26/02/2013  ً  «كله تمام»: وزراء ومسؤولون ومديرون أكدوا تلفزيونيا

بلواء الشوبك التابع لمحافظة " بير الدباغات"وفي منطقة الشوبك احتج مواطنون في منطقة 

أثر على في التعاطي مع المنخفض الجوي الذي " التقصير الحكومي"ما أسموه معان على 

 .المملكة

 ورثهاالملك يؤكد أن ولده لن يرث نفس الـملكية التي  26/02/2013 

ويتطور ويتغير مع تطور النظام السياسي، وبناء على رغبة غالبية المواطنين، الذين 

 حياتهمتؤثر على يساهمون بشكل مباشر في صنع القرارات التي 

  عودة الحركة المرورية على طريق الطفيلة الكرك 21/02/2013 

تعرضه للتصدعات والتشققات وانهياره جراء مداهمة السيول واالنجرافات أثناء العاصفة 

 الطفيلة خالل األيام الماضيةأثرت على الثلجية التي 

  شاركوا في فتح الطرق'' البلديات''عامل من  1144آلية واكثر من  114 22/02/2013 

الماضية وتسببت في اغالق البالد خالل االيام اثرت على مواجهة العاصفة الثلجية التي 

 .الطرقات الرئيسية والفرعية في معظم محافظات المملكة

 في محافظة المفرقاالحوال الجوية تتسبب بانقطاعات الكهرباء  22/02/2013 

االسالك على اغصانها تؤثر غسل عوازل الكهرباء واعداد برنامج لتقليم االشجار التي 

 الكهربائية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124103-الحكومة-تعفي-35-ألف-عاملة-منزل-هاربة-من-الغرامات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123961-الثلوج-والجمال-تعيق-عمل-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-لمراقبة-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123939-وزراء-ومسؤولون-ومديرون-أكدوا-تلفزيونياً-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123958-الملك-يؤكد-أن-ولده-لن-يرث-نفس-الـملكية-التي-ورثها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123845-عودة-الحركة-المرورية-على-طريق-الطفيلة-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123845-عودة-الحركة-المرورية-على-طريق-الطفيلة-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123743-150-آلية-واكثر-من-1500-عامل-من-البلديات-شاركوا-في-فتح-الطرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123745-الاحوال-الجوية-تتسبب-بانقطاعات-الكهرباء-في-محافظة-المفرق.html
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 سالكةالطرق في المحافظة : محافظ اربد  25/02/2013 

واضاف ان االمور بدات تعود الى مسارها الطبيعي بعد ان عانت عدة مناطق من تبعات 

 المملكة خالل االيام الثالثة الماضيةاثر على المنخفض الجوي الذي 

 (أرقام طوارئ الجيش)الملك يوعز للجيش بالمساعدة بفتح الطرق واالنقاذ  25/02/2013 

المملكة ادت الى اغالق اثرت على ي قال األمن العام االردني الخميس ان العاصفة الثلجية الت

 معظم الطرق فيها

 (صور)حادثاً وحالة مرضية  1803الدفاع المدني يتعامل مع  53/02/2013 

العامة للدفاع المدني وبكافة مجاالت العمل واالختصاص وبالتعاون مع  تعاملت المديرية

الجهات ذات العالقة الناتجة عن الظروف الجوية غير االعتيادية المرافقة للمنخفض الجوي 

 .المملكة منذ مساء يوم األحد أثر على الذي

  ما هي مبررات إجراءات رقابية جديدة على ورشات تدريب اإلعالميين؟: الصباغ 53/02/2013 

وسألني أحدهما عن أسماء أبرز الصحافيين . سير التدريبنؤثر على خرجُت معهما لكي ال »

 «...الورشةالمشاركين في هذه 

 في التعامل مع الحالة الجوية« األمانة»غرق عمان يعّري استعدادات  59/02/2013 

عدم قدرة خطوط الصرف الصحي على استيعاب مياه األمطار؛ ما يؤدي إلى خروجها من 

القدرة االستيعابية لمناهل تصريف مياه تؤثر على مناهل الصرف الصحي في مواقع 

 .األمطار

 إطالق ائتالف مدني حقوقي للمطالبة بحق المرأة في الجنسية أسوة بالرجل 53/02/2013 

فضال عن اعتماده للعديد من الوثائق واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، التي لها 

  . موضوع منح الجنسية يمكن إيرادها تؤثر علىعالقة مباشرة أو 

 سيناريوهات لشراء األصواتازدياد حديث الشارع عن : «راصد» 56/02/2013 

ومن جملة المالحظات التي سجلها التحالف ما تعلق بقضية اعتصام عمال شركة نافذ في 

 المشهد االنتخابي في المحافظة على أثرتالعقبة؛ إذ 

  ألف طفل ضمن حملة ضد مرضي الحصبة والشلل 176تطعيم  56/02/2013 

نظرا لوجود أعداد كبيرة من الالجئين السوريين ومخيمات إيوائهم فيهما، والذين قد يعانون 

 مناعتهم ومخالطيهم من األطفال األردنيين تؤثر علىروف من ظ

  «شرف األمة»تغير مسماها إلى « صدام حسين»قائمة  56/02/2013 

يؤثر يمكن أن يثير نعرات طائفية أو مذهبية أو عرقية أو سياسية، أو يخالف النظام العام أو 

 الوحدة الوطنية وأمن الوطن على

 

 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123702-محافظ-اربد-الطرق-في-المحافظة-سالكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123677-الملك-يوعز-للجيش-بالمساعدة-بفتح-الطرق-والانقاذ-(أرقام-طوارئ-الجيش).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123647-الدفاع-المدني-يتعامل-مع-1823-حادثاً-وحالة-مرضية-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123564-الصباغ-ما-هي-مبررات-إجراءات-رقابية-جديدة-على-ورشات-تدريب-الإعلاميين؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123445-غرق-عمان-يعرّي-استعدادات-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123289-إطلاق-ائتلاف-مدني-حقوقي-للمطالبة-بحق-المرأة-في-الجنسية-أسوة-بالرجل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123289-إطلاق-ائتلاف-مدني-حقوقي-للمطالبة-بحق-المرأة-في-الجنسية-أسوة-بالرجل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123037-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123052-تطعيم-176-ألف-طفل-ضمن-حملة-ضد-مرضي-الحصبة-والشلل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123035-قائمة-
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عربي و دولي -السبيل  

        Verbo أثر 

N.  Fecha  

 !وحصة مصر من النيل مهددة.. األثيوبي كارثة« النهضة»سد « السبيل»مصدر مطلع لـ 13/05/2013 

حصة مصر من مياه  علىبشكل كبير  سيؤثرتعتزم أثيوبيا تشييده على الحدود مع السودان 

 نهر النيل، وأنه في حالة حدوث مشكلة بالسد األثيوبي

وأكدت أنها ستخاطب األطراف المانحة األخرى للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي 

 األمن المائي علىسلب ا  تؤثرمشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه، 

سوف يعزز الوجود اإلسرائيلـــي في منابــــع  وأوضحت التقارير أن هـــذا التوجه اإلثيوبي

 األمن القـــومي المصري سيؤثر علىالنـــيل، مما 

 رغم بوتفليقة صحة رمصي يلف زال ما الغموض :«برس قدس» لـ جزائري مصدر 15/05/2013 

 التطمينات

وهل يتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية عامة أم تختار المؤسسة رئيسا من عندها، لكن ذلك لن 

 «أمن الجزائر يؤثر على

ً  حوكم أنه لو :المستقيل صدام محكمة رئيس 16/05/2013   أعدم لما دوليا

مهنيته وحياده  تؤثر علىلكنه أكد تعرضه لضغوط سياسية وإعالمية كبيرة، حاولت أن 

 وتسببت باستقالته

 ..الشمس تحت مـــــــكان عن والبـحث إسرائيل : األسد سوريا بعد ما 11/05/2013 

تزعم المؤسسة االسرائيلية ان ( اسرائيل اليوم ) م 1525وانها تنفذ اتفاق ابرم مع دمشق عام 

 .التوازن العسكري في المنطق  ستؤثر على  هذه الصواريخ

 الوطنية المصالحة على تؤثر لن كيري زيارة :«السبيل»لـ الزعنون 11/05/2013 

، حول موقف حماس من زيارة كيري للمنطقة الخميس المقبل، "السبيل"وردا  على سؤال لـ

 سير المصالحة الفلسطينية علىسلبا  تؤثر والتي من الممكن أن 

البتة،  علينا تؤثر لنا بزيارة جون كيري إلى المنطقة، وهي لن نحن ال عالقة:"قال الزعنون

كيري يمثل جهة تنفيذية كوزير خارجية للواليات المتحدة األمريكية، وسواء جاء كيري إلى 

 ."وال على اجتماعنا يؤثر عليناالمنطقة أم لم يأِت فإن ذلك لن 

 عرفات ضريح عن األخضر الكشاف بإزالة إسرائيلي طلب على توافق السلطة 11/05/2013 

 يؤثر علىتحججت في طلبها هذا بأن الضوء المنبعث من الكشاف األخضر " إسرائيل"أن 

 حركة الطائرات وعلى أجهزة اإلرسال

حركة  يؤثر علىوذكرت المصادر أن الضوء األخضر يثير انزعاج اإلسرائيليين ليس ألنه 

 الطيران كما يتزعمون

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143752-مصدر-مطلع-لـ
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143037-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143037-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143037-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142852-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%88-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142608-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142601-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142466-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA.html
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 باكستان في المقبلة الحكومة لتشكيل يستعد شريف نواز 13/05/2013 

يؤدي استيراد النفط لمحطات توليد الكهرباء التي ال تكفي لتلبية االحتياجات الداخلية للبالد الى 

 .احتياطيها من القطع االجنبي يؤثر علىان وزيادة ديون باكست

 سوريا بشأن الروسي األمريكي االتفاق تؤيد أوروبا 59/05/2013 

القرار األمريكي في ما يتعلق بتسليح  يؤثر علىمضيفا أن التوصل إلى هذا الحل قد 

 .المعارضة

 الكويت في بالتجسس متهمين 0لـ المؤبد 53/05/2013 

 .العالقات بين البلدين أثّرت علىكما أصدرت حكما ببراءة ثالثة آخرين، في قضية 

 المحتلة لجزرها إيرانية زيارة تدين اإلمارات 06/05/2013 

أمـن  يؤثر عـلىو إن استمرار احتالل جمهورية إيران االسالمية للجزر االماراتية الثالث، 

 المنطقة واستقرارها وهي أحوج ما تكون إلى الهدوء و االستقرار

 هللا برام "والموضة الرقص" من مستاؤون "فيسبوك" على فلسطينيون نشطاء 29/52/2013 

 على تؤثروأن كل ما تقوم به تلك المؤسسات المشبوهة سحابة صيف ستنتهي قريبا ، ولن "...

 ."شبابنا على المدى البعيد

 انفراجة في مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي 26/04/2013 

وأوضح الحزب أن  الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إال  من خالل برنامج 

 السياسات المستقبلية لالقتصاد المصرييؤثر على إصالحي 

 وواشنطن عباس اعتراض رغم غزة بزيارة متمسك أردوغان 21/04/2013 

 "الوضع الفلسطيني سلباتؤثر على ان هذه الزيارة قد تعطي انطباعات خاطئة "

 موجز انباء العالم 23/04/2013 

اتهم وزير الخارجية االميركي جون كيري اليوم الخميس حزب هللا اللبناني بالتورط في 

تفجير استهدف السفارة االميركية في بيروت، والذي تصادف اليوم ذكراه الثالثين، مؤكدا ان 

 .العالقات بين البلدينعلى سلبا يؤثر االعتداء لم 

 ايار نهاية غزة سأزور :أردوغان 25/04/2013 

إن أردوغان أجل زيارته المرتقبة إلى قطاع غزة بناء على طلب الواليات المتحدة، حتى ال 

 وتركيا" إسرائيل"الجهود الهادفة لتطبيع العالقات بين  تؤثر على

 العام هذا الحج فريضة يؤدون سوري ألف20  22/04/2013 

إلى  25وأوضح شكري أن العدد المتوقع للحج من السوريين المتواجدين في تلك الدول حوالى 

 هذا العدد علىسلبيا  تؤثرألف سوري، الفتا إلى أن األوضاع الراهنة  15

 السودان /جنوب/نزاع/دارفور/السودان 22/04/2013 

االمن في دارفور وسيمكننا  علىايجابا  سيؤثرتفعيل تنفيذ اتفاق التعاون مع جنوب السودان "

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141130-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140532-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140226-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%804-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140230-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139202-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138781-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138781-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138305-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137380-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137248-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
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 ."من محاصرة المتمردين وانهاء التمرد

 يتأثر لم والنووي إيران بزلزال قتلى 53/04/2013 

نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن مسؤول بالشركة الروسية التي شيدت محطة بوشهر أن 

 عمليات المحطة يؤثر علىالزلزال لم 

الوضع المعتاد في  علىبأي شكل  يؤثرلم "وقالت شركة أتومستروي إكسبورت إن الزلزال 

 ."..المفاعل

 منخفض توقعات بسقف «المفاوضات لعبة» إلصالح محاوالت .. كيري زيارة 59/52/2013 

 .دولة االحتالل أثرت علىإضافة لكونها خطوة على طريق حلحلة الخالفات مع تركيا، والتي 

 علينا الهجوم موسم وراء السر نعرف ال :«سوريا إخوان» 52/52/2013 

 «...أثر علينانعم قد يكون لنجاح اإلخوان في الوصول للحكم »

 غزة قطاع في التهدئة انهيار من تحذر المصرية الخارجية 52/52/2013 

الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق  علىسلبا  تؤثّرأن  السياسات اإلسرائيلية من شأنها أن 

 .التهدئة في القطاع

 دبلوماسية /نزاع/المتحدة/الواليات/افغانستانلثالثاءا العالم أخبار موجز 13/56/2013 

جدد وزير الخارجية االميركي جون كيري دعم بالده لكابول رغم الكثير من مواضيع الجدل 

 .العالقات بين البلدين علىاخيرا  اثرتالتي 

 الحكم في االستمرار يريد ال بوتفليقة 15/56/2013 

أثرت »المملوكة للحكومة « سوناطراك»مشيرا إلى أن الفضائح المتوالية لشركة المحروقات 

 «كثيرا عليه

  غزة/فلسطينيون/اوباما/تركيا/اسرائيل/المتحدة/الواليات سبتال العالم أخبار موجز 16/56/2013 

التركية منذ نحو -العالقات االسرائيليةعلى بشكل سلبي اثرت وتعد تسوية هذه االزمة التي 

 ثالث سنوات

 النار خط على عالقون سوري طفل مليون2  22/56/2013 

 كافة نواحي حياتهمأثّر على وقالت المنظمة إن مليوني طفل سوري عالقون في النزاع الذي 

 الصينية السلع على إضافية جمارك %31 يقرر فياض 21/56/2013 

ويأتي إضافة الجمارك اإلضافية في الوقت الذي تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية 

 صرف رواتب موظفيهاأثرت على 

 المتحدة/االمم/تربية/نزاع/مالي:االثنين العالم أخبار موجز 15/51/2013 

في بيان االحد ان االزمة السياسية ( يونيسيف)قال صندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة  

 ."الف طفل 355تعليم نحو "اثرت على  1521والعسكرية التي تشهدها مالي منذ 

 تكنوقراط حكومة تشكيل في فشله يعلن الجبالي 29/51/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136608-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136305-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135743-%C2%AB%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135728-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134539-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134383-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134539-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133228-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132932-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-35-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130467-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129438-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7.html
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 .استقرار البالدعلى اعمال عنف تقودها جماعات سلفية اثرت كما 

 بجيبوتي الجفاف ضحايا شخص ألف300  22/51/2013 

من  -على غرار دول منطقة القرن األفريقي-وتعاني جيبوتي في السنوات الست األخيرة 

حياة  علىكثيرا  أثرتداعيات الجفاف الحاد الذي يضرب مختلف المحافظات بقوة مما 

 المواطنين خصوصا سكان المناطق الريفية

 الكاثوليكية للكنيسة مسبوقة غير جديدة مرحلة تفتح اللباب المفاجئة االستقالة 26/51/2013 

شخصا متحفظا »وكتبت ال ريبوبليكا انه حتى وان كان الكاردينال االلماني جوزف راتزنغر 

 .«خلفه علىال محالة  سيؤثرودقيقا فإن وزنه الفكري والروحي 

  رئيس الوفد البرلماني االوروبي يزور مخيم الزعتري 21/51/2013 

المنخفض اعيد تهيئته بعد اخالئه من الالجئين السوريين الذي اتخذ منه مكانا للسكن اثر 

 المملكة على اثرالجوي الذي 

  عناوين الصحف الفلسطينية الثالثاء 11/52/2013 

 مجريات التقاضي على يؤثررد االستئناف ال يتعلق بجوهر قضايا نيويورك وال 

 

 

رياضة -السبيل  

        Verbo أثر 

N.  Fecha  

 النجم الساحلي ينفرد بصدارة الدوري التونسي  15/05/2013 

اداء  يؤثر على، لكن ذلك لم (32)ونقصت صفوف الضيف بطرد العبه علي المعلول

 ...زمالئه

 0410أدين بالكثير لرايكارد وغوارديوال وأسعى للفوز بمونديال : ميسي 11/05/2013 

ب الفريق لفترة بسبب واعترف النجم األرجنتيني أيضا بأن  غياب تيتو فيالنوفا مدر

 .كثيرا، خاصة بعدما طال ذلك علينا أثّرالمرض

 يقض مضجع بايرن ميونيخ 0410سيناريو  11/05/2013 

تركيز العبيه الذين، وبحسبه،  على يؤثّروبدوره أك د مدرب بايرن يوب هاينكيس أن  شيئا لن 

 يتمتعون بالصالبة الذهنية والنفسية

 صراع قوي بين أرسنال وتوتنهام لحسم المركز الرابع 23/05/2013 

 .الترتيبمؤثرة على أن  رغبة الفوز ال تزال قائمة لديه حتى في مباراة أخيرة غير 

 خروج موراي وتسونغا من الدور الثاني ونادال إلى الدور الثالث 23/05/2013 

ليسرى على ثم أعلن موراي انسحابه بعد نحو ساعتين من اللعب بسبب إصابة في القدم ا

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128828-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128520-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128452-رئيس-الوفد-البرلماني-الاوروبي-يزور-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128452-رئيس-الوفد-البرلماني-الاوروبي-يزور-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125298-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125298-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142641-ميسي-أدين-بالكثير-لرايكارد-وغوارديولا-وأسعى-للفوز-بمونديال-2014.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142750-سيناريو-2012-يقض-مضجع-بايرن-ميونيخ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142136-صراع-قوي-بين-أرسنال-وتوتنهام-لحسم-المركز-الرابع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142136-صراع-قوي-بين-أرسنال-وتوتنهام-لحسم-المركز-الرابع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141835-خروج-موراي-وتسونغا-من-الدور-الثاني-ونادال-إلى-الدور-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141835-خروج-موراي-وتسونغا-من-الدور-الثاني-ونادال-إلى-الدور-الثالث.html
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 أدائهعلى كثيرا أثّرت مستوى الكاحل 

  وعمان بتصفيات المونديالمنتخبنا الوطني يبدأ تدريباته استعداداً ألستراليا  26/05/2013 

وحول حسن عبد الفتاح أكد حمد بأن الالعب منذ عدة شهور وهو يعاني من تكرر االصابات 

 مستواه في اآلونة األخيرةأثر على األمر الذي 

الصحف البحرينية تهلل لفوز سلمان بن إبراهيم برئاسة االتحاد اآلسيوي وعضوية  52/05/2013 

  «الفيفا»

 ".السركال علىسلبا اثر التوقيت المشبوه "ان 

 ميسي يرد على منتقديه دون أن يجنب برشلونة التعثر في الباسك 13/02/2013 

وبدأ برشلونة اللقاء بإبقاء ميسي على مقاعد االحتياط نتيجة عدم تعافيه بشكل كامل من 

 أدائهأثّرت على اإلصابة التي 

 يتجاوز خيبة اللقب ويعزز مركزه الثاني في إنكلتراسيتي  19/02/2013 

ويلتقي مذرويل الثاني مع سلتيك المتوج بطال غدا االحد في قمة وختام المرحلة رغم ان 

 ترتيب المضيفعلى كثيرا تؤثر النتيجة ال 

 والزمالك يسعى إلى حسم التأهل مبكرا.. اكتوبر 11األنظار موجهة إلى ملعب  15/02/2013 

 ".العالقة االيجابية بين الناديينعلى ( اقامة المباراة في بنزرت)هذا القرار يؤثر امل اال 

 ال طموحات في المرحلة األخيرة للدوري القطري  29/02/2013 

 البطولة بشكل عام وعلى أهم المراكز فيهامؤثرة على ولن تكون النتائج 

 الوحدات يحذر المنشية ومهمة شاقة تنتظر البقعة أمام العربي  22/02/2013 

 مسيرة الفريق أثّرت علىالمنشية عاش فترة سلبية 

 السركال يعرض برنامجه االنتخابي ويؤكد ثقته بالفوز بالرئاسة 53/02/2013 

 يؤثّر علىعدم التدخل في االنتخابات لصالح مرشح دون آخر، ألن من شأن ذلك أن »

 .«القات بين المؤسسات القاريةالع

 خماسيتان لبرشلونة ولاير مدريد 59/02/2013 

 26)خاض برشلونة اللقاء في غياب نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين 

 أداء زمالئه يؤثر علىبداعي اإلصابة، لكن غيابه لم ( هدفا

 على التوالي لدنفر على أرضه 04ميلووكي باكس إلى البالي اوف والفوز الـ  59/02/2013 

( 65-62)قبل أن يفرض التكافؤ نفسه في الربع األخير ويحسمه الضيوف بفارق نقطة واحدة 

 .فوز أصحاب األرض تؤثر علىلم 

  ياسر الشهراني من القادسية إلى الهالل على سبيل اإلعارة 59/02/2013 

إلزامية إكمال االتفاق وانتقال الالعب  يؤثّر علىاألمر الذي يضمن حقوق كال الطرفين وال 

 .للهالل بشكل نهائي

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141172-منتخبنا-الوطني-يبدأ-تدريباته-استعداداً-لأستراليا-وعمان-بتصفيات-المونديال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139823-الصحف-البحرينية-تهلل-لفوز-سلمان-بن-إبراهيم-برئاسة-الاتحاد-الآسيوي-وعضوية-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139823-الصحف-البحرينية-تهلل-لفوز-سلمان-بن-إبراهيم-برئاسة-الاتحاد-الآسيوي-وعضوية-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139263-ميسي-يرد-على-منتقديه-دون-أن-يجنب-برشلونة-التعثر-في-الباسك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139263-ميسي-يرد-على-منتقديه-دون-أن-يجنب-برشلونة-التعثر-في-الباسك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139061-سيتي-يتجاوز-خيبة-اللقب-ويعزز-مركزه-الثاني-في-إنكلترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/138044-الأنظار-موجهة-إلى-ملعب-15-اكتوبر-والزمالك-يسعى-إلى-حسم-التأهل-مبكرا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137801-لا-طموحات-في-المرحلة-الأخيرة-للدوري-القطري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137801-لا-طموحات-في-المرحلة-الأخيرة-للدوري-القطري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136801-الوحدات-يحذر-المنشية-ومهمة-شاقة-تنتظر-البقعة-أمام-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136801-الوحدات-يحذر-المنشية-ومهمة-شاقة-تنتظر-البقعة-أمام-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136522-السركال-يعرض-برنامجه-الانتخابي-ويؤكد-ثقته-بالفوز-بالرئاسة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136522-السركال-يعرض-برنامجه-الانتخابي-ويؤكد-ثقته-بالفوز-بالرئاسة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136273-خماسيتان-لبرشلونة-وريال-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136273-خماسيتان-لبرشلونة-وريال-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136259-ميلووكي-باكس-إلى-البلاي-اوف-والفوز-الـ20-على-التوالي-لدنفر-على-أرضه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136268-ياسر-الشهراني-من-القادسية-إلى-الهلال-على-سبيل-الإعارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136268-ياسر-الشهراني-من-القادسية-إلى-الهلال-على-سبيل-الإعارة.html
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 «الخصوم هم من الخارج وليسوا من الداخل»: هورنر لسائقي ريد بول 53/02/2013 

 يؤثرلكن هورنر اكد ان المشكلة بين السائقين اصبحت من الماضي وبأن التوتر بينهما لن 

 مشوار ريد بول في بطولة هذا الموسم على

لكن هورنر امل ان يدرك السائق االسترالي بأن الفريق لم يفعل في السباق الماضي اي شيء 

 حظوظه بتحقيق الفوز على يؤثر

  االتحاد يبحث عن فوزه األول أمام الخور في بطولة األندية الخليجية 56/02/2013 

 على تؤثّرن نتيجة اللقاء لن وإن ما سيلعب بخليط من األساسيين والعبي الفريق الرديف أل

 .فريقه بعد أن ضمن تأهله وترب ع على قمة المجموعة

  ميامي ويتأهل إلى البالي اوفشيكاغو يضع حدا لمسلسل انتصارات  13/06/2013 

ذلك  يؤثرمباراة دون ان  32اما من ناحية ميامي الذي مني بهزيمته الخامسة عشرة فقط في 

 صدارته للمنطقة الشرقية والترتيب العام على

  الوحدات والفيصلي قمة المتعة والبقعة والرمثا تشابه أفكار 13/06/2013 

دمحم جمال خيارات الجهاز الفني، حيث يبتعد محمود قنديل و على تؤثّرغيابات الوحدات لن 

 لإلصابة

الحسين نحو تعادل المنشية مع اليرموك سلبا والصريح يتقدم خطوة مؤثرة ويدفع بشباب  13/06/2013 

  الهبوط

نقاط  6سلم ترتيب فرق دوري المناصير المحترفين وأضاف  على مؤثرةتقدم الصريح خطوة 

 ثمينة لرصيده سعيا  

  شتركيبحثان آلية التعاون الم« اإلعالم الرياضي»و« األعلى للشباب» 13/06/2013 

ب في بداية الزيارة برئيس  رئيس اتحاد اإلعالم الرياضي الزميل دمحم جميل عبد القادر رح 

 صعيد العمل الشبابي مؤثرة علىالمجلس مقدرا  دوره في تحقيق قفزات 

 ''فيفا''استغراب أردني إلعالن اليابان التوجه بشكوى لدى  13/06/2013 

عة في عرفت ان االش. كانت االشعة في عيوننا من الشوط االول لكني لم ابه لذلك: "وقال اندو

 "يؤثر عليعيني عندما شرعت بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن ذلك لم 

 «سلة الممتاز»تأهل الرياضي والكلية للمربع الذهبي في  13/06/2013 

 هبوط الفريقين لمصاف أندية الدرجة األولى تؤثر علىحيث أن  هذه النتيجة لن 

 وديا اليومالمنتخب الوطني يختبر قدراته أمام بيالروسيا  12/06/2013 

 .اعتبار أن  منتخبنا كان متأهل قبلها للدور الحاسم مؤثرة علىوهي خسارة لم تكن 

 العبا 11المنتخب يباشر تحضيراته لليابان بـ 23/06/2013 

 تؤثّروأن  الخسارة الوحيدة كانت أمام المنتخب العراقي، وكانت مجرد تحصيل حاصل، ولم 

 .مسيرة المنتخب علىنتيجتها 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135989-هورنر-لسائقي-ريد-بول-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135613-الاتحاد-يبحث-عن-فوزه-الأول-أمام-الخور-في-بطولة-الأندية-الخليجية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135613-الاتحاد-يبحث-عن-فوزه-الأول-أمام-الخور-في-بطولة-الأندية-الخليجية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134978-شيكاغو-يضع-حدا-لمسلسل-انتصارات-ميامي-ويتأهل-إلى-البلاي-اوف.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134973-الوحدات-والفيصلي-قمة-المتعة-والبقعة-والرمثا-تشابه-أفكار.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134973-الوحدات-والفيصلي-قمة-المتعة-والبقعة-والرمثا-تشابه-أفكار.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134807-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134775-استغراب-أردني-لإعلان-اليابان-التوجه-بشكوى-لدى-فيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134519-تأهل-الرياضي-والكلية-للمربع-الذهبي-في-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133930-المنتخب-الوطني-يختبر-قدراته-أمام-بيلاروسيا-وديا-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133507-المنتخب-يباشر-تحضيراته-لليابان-بـ15-لاعبا.html
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 في أندية الخليج 16يتأهل إلى دور الـالخريطيات  25/06/2013 

 ...تأهله وصدارته تؤثر علىوتبقى له مباراة مع كاظمة الكويتي لن ...

  االستثمارات الخليجيةروما يصرف النظر عن  25/06/2013 

 ..."صحة الفريق يؤثر علىمن المؤسف ان الصفقة لم تتحقق، لكن ذلك لن "

 أرسنال كان األفضل: هاينكس 25/06/2013 

وأك د هينكس أن  غياب العب الوسط باستيان شفاينشتايجر وزميله المصاب فرانك ريبري لم 

 .الفريق بالنظر لثراء التشكيلة التي يملكها بايرن علىبشكل كبير  يؤثّر

 لجنة االستئناف باتحاد كرة القدم تقرر استكمال قيد جودت في كشوف الوحدات 26/06/2013 

تقبل الالعب الرياضي الفني عدم فإن  هذا الالعب األردني المحترف، وحرصا على مس

ا   مستواه الفني والرياضي على يؤثرانقطاعه عن اللعب مم 

 حازم جودت وحداتي .. رسميا 21/06/2013 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الالعب األردني المحترف و حرصا على مستقبل الالعب 

 مستواه الفني و الرياضي على يؤثرالرياضي الفني عدم انقطاعه عن اللعب مما 

 برشلونة يواجه خطر الغياب عن ربع النهائي للمرة األولى في المواسم األخيرة 22/06/2013 

أداء  على أثّروبدا واضحا في الفترة األخيرة أن  غياب المدرب تيتو فيالنوفا عن برشلونة قد 

 .النادي الكاتالوني الذي يقوده حاليا جوردي رورا

  يبحث عن الفوز الثانيالكويت  22/06/2013 

الروماني ايوان مارين بعد الجولة األولى إلى أن  فريقه استحق الفوز " العميد"وأشار مدرب 

 الالعبين علىسلبا  أثّرعلى الرفاع على رغم اإلجهاد الذي 

 أثّرت علىوال شك في أن  فضيحة التالعب بنتائج المباريات التي عصفت بالكرة اللبنانية 

 .معظم الفرق ومنها الصفاء وإن بنسب متفاوتة

  الفرصة مواتية أمام برشلونة الستعادة التوازن في إسبانيا 53/06/2013 

أداء النادي الذي  على أثّرفترة األخيرة أن  غياب فيالنوفا عن برشلونة قد وبدا واضحا في ال

 يقوده حاليا جوردي رورا

 الفريق األفضل خسر: مورينيو 53/06/2013 

 ما يمكن أن نحققه هذا الموسم على يؤثروبالتالي فإن  ما حصل لن 

 رورا مقتنع بقدرة برشلونة على استعادة مستواه السابق 19/01/2013 

 علىسلبا  أثّرما " سان سيرو"إشارة منه إلى تذمر فريقه من سوء أرضية ملعب  وذلك في

 أسلوب لعبهم الذي يعتمد بالشكل األساسي

 رغم الغياب " يتزحزح"شباب األردن ثابت على القمة ال  13/01/2013 

 .مباريات أقيمت في الجولة الماضية 5نتائج  على مؤثرةال قرارات تحكيمية 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133431-الخريطيات-يتأهل-إلى-دور-الـ16-في-أندية-الخليج.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133420-روما-يصرف-النظر-عن-الاستثمارات-الخليجية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133355-هاينكس-أرسنال-كان-الأفضل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133000-لجنة-الاستئناف-باتحاد-كرة-القدم-تقرر-استكمال-قيد-جودت-في-كشوف-الوحدات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133000-لجنة-الاستئناف-باتحاد-كرة-القدم-تقرر-استكمال-قيد-جودت-في-كشوف-الوحدات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132913-رسميا-حازم-جودت-وحداتي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132790-برشلونة-يواجه-خطر-الغياب-عن-ربع-النهائي-للمرة-الأولى-في-المواسم-الأخيرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132790-برشلونة-يواجه-خطر-الغياب-عن-ربع-النهائي-للمرة-الأولى-في-المواسم-الأخيرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132780-الكويت-يبحث-عن-الفوز-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132250-الفرصة-مواتية-أمام-برشلونة-لاستعادة-التوازن-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132250-الفرصة-مواتية-أمام-برشلونة-لاستعادة-التوازن-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132049-مورينيو-الفريق-الأفضل-خسر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130959-رورا-مقتنع-بقدرة-برشلونة-على-استعادة-مستواه-السابق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130959-رورا-مقتنع-بقدرة-برشلونة-على-استعادة-مستواه-السابق.html
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  رورا واثق من قدرة برشلونة على بلوغ ربع النهائي 12/01/2013 

ر فريقه من سوء أرضية ملعب   علىسلبا  أثّرما « سان سيرو»وذلك في إشارة منه إلى تذمُّ

 عبهمأسلوب ل

 0441فينغر بدأ التفكير بالموسم المقبل بعد أن فقد أرسنال األمل بلقبه األول منذ  15/01/2013 

 دفاع فريقه في مباراة مساء الثالثاء على اثرتورأى فينغر ان العصبية 

 بريق ضائع.. بنزيمة 23/01/2013 

 علىسلبيا   أثّريغيب عنه التركيز في أغلب أوقات المباراة، لقد : "وأضافت نفس الصحيفة

 ".لعب لاير مدريد

 اختبار صعب ليونايتد في إنكلترا وقمتان في إيطاليا 59/01/2013 

 أداء برشلونة علىتوقيت المباراة  يؤثّراألربعاء الماضي في الدوحة، أن ( 2-6)األوروغواي 

  استعداداته اليوم لمواجهة سنغافورة غداالمنتخب الوطني ينهي  55/01/2013 

 على تؤثروبهدف إدخال الالعبين في أجواء مغلقة بعيدة عن أي  عوامل خارجية قد 

ة للمنتخب  التحضيرات التي تسبق المباراة المهم 

 المنتخب يبدأ استعدادات مواجهة إندونيسا الودية وسنغافورة في تصفيات آسيا 19/02/2013 

تخب، ورافض في الوقت ذاته التحدث أكثر في أك د حمد أن ه باٍق حتى نهاية تعاقده مع المن

 .نفسية الالعبين يؤثّر علىالموضوع بحجة أن  الموضوع قد 

  المنافسة تتجدد في المجموعة الثالثة 12/02/2013 

معنوياتهم، لقد أصبحت خلفنا وسأعمل على تحفيزهم من أجل  على تؤثرلن أدع هذه النتيجة »

 .«العطاء أكثر في المباراة المهمة جدا مع زامبيا، وأنا فخور بهم

  لن أدع النتيجة تؤثر علينا: كيشي 16/02/2013 

في الجولة األولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن  2-2لن يدع التعادل مع بوركينا فاسو 

 على يؤثرشباط،  25المقامة في جنوب أفريقيا حتى كأس األمم األفريقية التاسعة والعشرين 

 .معنويات العبيه

 .علينا تؤثرلن أدع النتيجة »: وقال كيشي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة

  نهاية دراماتيكية تحرم نيجيريا من الفوز على بوركينا فاسو 16/02/2013 

 علىأيضا  ريؤثولم يستغل  المنتخب البوركينابي في الوقت المناسب النقص العددي الذي لم 

 ...األداء النيجيري

صفحة طويلة من جنوب إفريقيا تبدأ بطولتها مسلحة بالجماهير والمغرب ينوي طي  23/02/2013 

 االنتظار

ان استبعاد ثالثة من ابرز الالعبين مروان الشماخ والحسين خرجة وعادل تاعرابت عن 

 .بترك بصمة في البطولة" اسود االطلس"حظوظ  تؤثر علىالتشكيلة لن 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130019-رورا-واثق-من-قدرة-برشلونة-على-بلوغ-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130019-رورا-واثق-من-قدرة-برشلونة-على-بلوغ-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129845-فينغر-بدأ-التفكير-بالموسم-المقبل-بعد-أن-فقد-أرسنال-الأمل-بلقبه-الأول-منذ-2005.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129252-بنزيمة-بريق-ضائع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127863-اختبار-صعب-ليونايتد-في-إنكلترا-وقمتان-في-إيطاليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127863-اختبار-صعب-ليونايتد-في-إنكلترا-وقمتان-في-إيطاليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127281-المنتخب-الوطني-ينهي-استعداداته-اليوم-لمواجهة-سنغافورة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126254-المنتخب-يبدأ-استعدادات-مواجهة-إندونيسا-الودية-وسنغافورة-في-تصفيات-آسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126254-المنتخب-يبدأ-استعدادات-مواجهة-إندونيسا-الودية-وسنغافورة-في-تصفيات-آسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125698-المنافسة-تتجدد-في-المجموعة-الثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125698-المنافسة-تتجدد-في-المجموعة-الثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125401-كيشي-لن-أدع-النتيجة-تؤثر-علينا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125409-نهاية-دراماتيكية-تحرم-نيجيريا-من-الفوز-على-بوركينا-فاسو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125409-نهاية-دراماتيكية-تحرم-نيجيريا-من-الفوز-على-بوركينا-فاسو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124817-جنوب-إفريقيا-تبدأ-بطولتها-مسلحة-بالجماهير-والمغرب-ينوي-طي-صفحة-طويلة-من-الانتظار.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124817-جنوب-إفريقيا-تبدأ-بطولتها-مسلحة-بالجماهير-والمغرب-ينوي-طي-صفحة-طويلة-من-الانتظار.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124817-جنوب-إفريقيا-تبدأ-بطولتها-مسلحة-بالجماهير-والمغرب-ينوي-طي-صفحة-طويلة-من-الانتظار.html
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  انعكاسات طفيفة على البطوالت األوروبية وفرنسا ومانشستر سيتي أكبر المتضررين 29/02/2013 

أمم أفريقيا بنفس مستوى  علىة المدربين عجق ستؤثروالسؤال الذي يطرح نفسه، هل 

 الالعبين األفارقة على الدوري الفرنسي

 «العطلة الشتوية»الدوري األلماني يعاود نشاطه بعد  29/02/2013 

ال أكترث كثيرا لهذا األمر لقد اعتدت على رؤية اسمي متداوال خالل فترة االنتقاالت »

 .«مستواي يؤثر علىالشتوية، وهذا األمر ال يزعجني وال 

 رونالدو يعزز الشائعات حول احتمال رحيله عن الريال 22/02/2013 

الالعبون يشعرون بما يحصل وفي . لقد اظهر الناس اعتراضاتهم، ويجب االكتفاء بهذا القدر

 .علينا( االنتقادات) تؤثربعض االحيان 

 استون فيال وتشلسي لبلوغ النهائي 59/02/2013 

 .تركيز العبيه يؤثر علىباركينسون ان التفكير في مباراة الثالثاء لم 

 برشلونة يحلق بعيداً ولاير يستعيد توازنه رغم النقص العددي 59/02/2013 

عد واضطر مورينيو ورغما عنه الى اشراك كاسياس على حساب خوسيه ماريا كاليخون ب

 صاحب االرض يؤثر علىطرد ادان، لكن النقص العددي لم 

  منتخب اليمن يبحث عن فوزه األول 51/02/2013 

 علىسلبا  أثّرتوتأتي المشاركة السادسة للمنتخب اليمني بعد ظروف صعبة مر  بها اليمن 

 أداء الالعبين وفترة اإلعداد

 

 

اقتصاد -المستقبل  

Verbo أثر 

N.  Fecha  

  مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط 19/05/2013 

 انتعاش االقتصاد العالمي علىسلبا  يؤثروأوضح أن سعر النفط الحالي ال 

لن نستطيع تسخير كامل موارد بالدنا لتحقيق حياة أفضل دون التوصل إلى حلول : الملك 13/05/2013 

  لألزمات اإلقليمية

ال سيما »وأك د أن  األردن شك ل واحة أمن للذين هجروا بالدهم النعدام األمن في دولهم، 

 .«األردن على يؤثرالوضع المأساوي في سوريا الذي 

  بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي 71المديونية زادت ووصلت إلى : النسور 13/05/2013 

 علىسلبا  أثّرتكما تطرق رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي يواجهها األردن، والتي 

 االقتصاد الوطني

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124711-انعكاسات-طفيفة-على-البطولات-الأوروبية-وفرنسا-ومانشستر-سيتي-أكبر-المتضررين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124711-انعكاسات-طفيفة-على-البطولات-الأوروبية-وفرنسا-ومانشستر-سيتي-أكبر-المتضررين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124719-الدوري-الألماني-يعاود-نشاطه-بعد-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123766-رونالدو-يعزز-الشائعات-حول-احتمال-رحيله-عن-الريال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123766-رونالدو-يعزز-الشائعات-حول-احتمال-رحيله-عن-الريال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123354-استون-فيلا-وتشلسي-لبلوغ-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123354-استون-فيلا-وتشلسي-لبلوغ-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123355-برشلونة-يحلق-بعيداً-وريال-يستعيد-توازنه-رغم-النقص-العددي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123355-برشلونة-يحلق-بعيداً-وريال-يستعيد-توازنه-رغم-النقص-العددي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122951-منتخب-اليمن-يبحث-عن-فوزه-الأول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122951-منتخب-اليمن-يبحث-عن-فوزه-الأول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143589-مخاوف-بشأن-الطلب-تهبط-بأسعار-النفط.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143589-مخاوف-بشأن-الطلب-تهبط-بأسعار-النفط.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143187-النسور-المديونية-زادت-ووصلت-إلى-75-بالمئة-من-الناتج-المحلي-الإجمالي.html
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ا   علىسلبا  أثّروأضاف أن  االقتصاد العالمي تعافى بشكل متواضع خالل الفترة الماضية، مم 

 المنطقة

  الشكوك المحيطة بالطلبدوالر بسبب  140النفط يهبط دون  12/05/2013 

ا  ل مؤشر الدوالر أعلى مستوى في ثالث سنوات الجلسة السابقة مم  السلع  علىسلبا  أثّروسج 

 .األولية المقومة بالعملة األمريكية

  بسبب توجيهاته« النقد»رفضنا أموال : «والعدالةالحرية »مهاتير لـ  16/05/2013 

مشددا  على أن  االستفادة من تجارب التنمية والنهضة من الشرق والغرب والشمال والجنوب 

 .هويتنا الثقافية والفكرية تؤثر علىلن 

 انخفاض طفيف على أسعار المحروقات عالميا خالل أيار الحالي  21/05/2013 

فعة المعنويات بتراجعها عن مستويات قياسية مرت علىأسواق األسهم العالمية أيضا  أثرتو

 بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في الصين

 فريق خبراء منظمة التجارة العالمية يناقش التقرير الختامي 53/05/2013 

اكد أن يأخذ قطاع األعمال الذي يصنع التجارة والثروة وفرص العمل والنمو مكانه في 

 سلطة ممثلي الحكومات في اتخاذ القرار علىذلك  يؤثرمنظمة التجارة العالمية، دون ان 

  السياسات الحكومية لم تنظر لموضوع الطاقة كمسألة أمن وطني: ارشيدات  53/05/2013 

سلبيا  أثرسنوات، مشيرا أن ذلك  5اال انها تأخرت في تنفيذ االستراتيجية الوطنية ألكثر من 

 تيجيةتأمين احتياجات الطاقة الالزمة والمخطط لها في االسترا على

  تحذر من نقص اللحوم الحمراء المستوردة« نقابة المواد الغذائية» 55/05/2013 

سلبا   يؤثرمؤكدا أن النقابة مع تشديد اإلجراءات على جميع السلع وترفض دخول أي منتج 

 .صحة المواطنين على

  الربعية« أورانج»انخفاض صافي أرباح  55/05/2013 

قطاعي األفراد  على أثّرتجاء هذا االنخفاض نتيجة المنافسة الحادة في السوق والتي 

 والشركات وقابل هذا االنخفاض ارتفاعا  في مبيعات قطاع المبيعات الكلية

 ''الغبية''ات المالية أوباما يدعو الكونغرس إلى وقف االقتطاع 13/02/2013 

المسافرين الذين احتجزوا لساعات  علىاالقتطاعات التلقائية في الميزانية  اثرتهذا االسبوع 

 في المطارات والطائرات

 في ضبط العمالة الوافدة رفعت تكاليف اإلنتاج« العمل»حملة : قطاعات اقتصادية 12/02/2013 

 كلف االنتاج علىبشكل كبير وواضح  أثرتأكدت قطاعات اقتصادية ان تلك الحملة 

هذا القرار كان ساريا  في أثناء فترة تصويب األوضاع التي حددتها الوزارة مؤخرا  وحتى بعد 

 .قطاع المواد الغذائية علىبشكل سلبي  أثرانتهاء هذه الفترة مطلع الشهر الماضي مما 

  مسودة قانون الضريبة طاردة لالستثمار في السوق المالية: البلبيسي 29/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142912-النفط-يهبط-دون-102-دولار-بسبب-الشكوك-المحيطة-بالطلب.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142776-مهاتير-لـ-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140934-انخفاض-طفيف-على-أسعار-المحروقات-عالميا-خلال-أيار-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140934-انخفاض-طفيف-على-أسعار-المحروقات-عالميا-خلال-أيار-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140559-فريق-خبراء-منظمة-التجارة-العالمية-يناقش-التقرير-الختامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140559-فريق-خبراء-منظمة-التجارة-العالمية-يناقش-التقرير-الختامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140564-ارشيدات-السياسات-الحكومية-لم-تنظر-لموضوع-الطاقة-كمسألة-أمن-وطني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139924-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139526-انخفاض-صافي-أرباح-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138984-أوباما-يدعو-الكونغرس-إلى-وقف-الاقتطاعات-المالية-الغبية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138498-قطاعات-اقتصادية-حملة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137896-البلبيسي-مسودة-قانون-الضريبة-طاردة-للاستثمار-في-السوق-المالية.html


 

751 

 

عزوف االستثمار المؤسسي المدروس والذي يدار على أسس علمية واقتصادية من االستثمار 

 .سيولة السوق وحجمه على يؤثّرفي سوق األوراق المالية، وبالتالي 

هذه الظروف االستثنائية  أثّرتبالمئة، وقد  51وكذلك تراجع الرقم القياسي بما يزيد عن 

 .عاملة في السوق األردنيأداء شركات الوساطة ال علىالسلبية 

  قبرص تراهن على انفراج سريع بفضل الغاز بالرغم من الشكوك 22/02/2013 

تطوير  على يؤثرالوضع االقتصادي القبرصي مريع، لكن ذلك ال . كل شيء يتقدم جيدا»

 .«حقولنا الغازية

  االقتصاد العادل والعبودية االقتصادية 52/02/2013 

كما ال يجوز للقطاع الخاص وبنفس القدر من القوة ان يسيطر عليه فرد او افراد او عائلة او 

امن وسالمة  تؤثر علىطبقة وان يتملكوا ما يشاؤون من ثروة االمة واموالها االساسية التي 

 االمة

  النسور يعد وكالء السياحة بتنفيذ زيارة ميدانية للمطار السبت لحل قضيتهم 56/02/2013 

في حال استمراره سلبا  يؤثرذي سوف مع إيجاد الحلول المناسبة للتعاطي مع هذا القرار ال

 ...عملية االستقبال والتوديع للمجموعات واألفراد السياحية على

 تعليق تداول أسهم شركة البطاقات العالمية 51/02/2013 

بسبب وجود خالف قانوني بين الشركة، وإحدى الشركات التي تتعامل معها الشركة، ما 

 النشاط الطبيعي للشركة  سيؤثر على

 م المطار الجديد وكالء السياحة يعتصمون أما 51/02/2013 

هذا القرار الذي سوف يؤث ر سلبا  على عملية االستقبال والتوديع للمجموعات واألفراد 

 .عمل قطاع السياحة الوافدة علىسلبا   يؤثّرالسياحية، وبالتالي 

  ضيوفنا السوريون والمشاركة االقتصادية 22/06/2013 

األردن من الناحية االقتصادية واالجتماعية، وتصبح البلد  على يؤثروال شك بأن هذا األمر 

 ...بحاجة أكثر إلى تأهيل البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات بشكل أكبر

  ارتفاع أسعار الذهب وسط طلب ضعيف على الشراء 22/06/2013 

إن  أسعار الذهب عالميا هي انعكاس لقوة وضعف العمالت المحلية والعالمية، فلو كان : "وقال

 ".قوة عملتها ويعتبر دعم وقوة لها سيؤثر علىاحتياط الذهب لدولة ما كبير فهذا 

  في المئة 7.0تحرير المحروقات يرفع معدالت التضخم  26/06/2013 

 علىبدورها  أثرتوجاء ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى زيادة أسعار المحروقات التي 

 .مختلف القطاعات

 اثرت علىاسباب ارتفاع معدالت التضخم لسياسات خاطئة، من رفع أسعار المحروقات، 

 .الدينار، وبالتالي اختالل في قيمته الشرائية

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136823-قبرص-تراهن-على-انفراج-سريع-بفضل-الغاز-بالرغم-من-الشكوك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136823-قبرص-تراهن-على-انفراج-سريع-بفضل-الغاز-بالرغم-من-الشكوك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135697-الاقتصاد-العادل-والعبودية-الاقتصادية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135697-الاقتصاد-العادل-والعبودية-الاقتصادية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135605-النسور-يعد-وكلاء-السياحة-بتنفيذ-زيارة-ميدانية-للمطار-السبت-لحل-قضيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135605-النسور-يعد-وكلاء-السياحة-بتنفيذ-زيارة-ميدانية-للمطار-السبت-لحل-قضيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135520-تعليق-تداول-أسهم-شركة-البطاقات-العالمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135520-تعليق-تداول-أسهم-شركة-البطاقات-العالمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135471-وكلاء-السياحة-يعتصمون-أمام-المطار-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133205-ضيوفنا-السوريون-والمشاركة-الاقتصادية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133205-ضيوفنا-السوريون-والمشاركة-الاقتصادية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133201-ارتفاع-أسعار-الذهب-وسط-طلب-ضعيف-على-الشراء.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133201-ارتفاع-أسعار-الذهب-وسط-طلب-ضعيف-على-الشراء.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133008-تحرير-المحروقات-يرفع-معدلات-التضخم-7-2-في-المئة.html
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 القدرة الشرائية لدى المواطنين على أثروأضاف الحوراني أن رفع أسعار المحروقات 

  أوباما يدعو إلى استبدال االقتطاعات اآللية في الموازنة بمقاربة متوازنة 52/06/2013 

 ...البنتاغون والنفقات الداخلية علىاالقتطاعات  تؤثّرولم يكن من المتوقع أن 

  وكالة موديز تحرم بريطانيا من تصنيفها االئتماني الممتاز 12/01/2013 

 .العائالت تؤثر على« تضخم مرتفعة»وتحدثت أيضا عن نسبة 

 أداء جيد للصناعة المحلية العام الماضي: أبو حلتم 12/01/2013 

وعب ر رئيس الجمعية الذي يدير مصنعا لتصنيع األجهزة الكهربائية المنزلية عن أمله أن ال يتم 

 تنافسية الصناعة المحلية علىسلبا  سيؤثرخالل العام الحالي رفع أسعار الكهرباء كونه 

  والمصارف اإلسالمية 0لجنة بازل  15/01/2013 

 يؤثرخاصة فيما يتعلق بتصنيف هذه الدول في عداد الدول ذات المخاطر العالية، األمر الذي 

 قدرة هذه الدول على الحصول على الخطوط االئتمانية الخارجية علىسلبا  

  ينوي بيع استثماراته الفندقية بحجة عدم االستقرار السياسي« الضمان» 15/01/2013 

المناخ  تؤثر علىوبين الكاتب والمحلل االقتصادي سالمة الدرعاوي أن األوضاع اإلقليمية 

 .السياحي

أكد الخبير االقتصادي حسام عايش أن التبرير الذي ساقه الضمان لبيع استثماراته الفندقية 

 ...االقتصاد الوطني علىسلبا  يؤثرخطير و

  "حرب العمالت"مجموعة السبع تسعى لتبديد المخاوف من  22/01/2013 

تليين سياسته النقدية تحت ضغط الحكومة الجديدة من اجل محاربة االنكماش االقتصادي، 

 .الصادرات علىسلبا  يؤثروارتفاع سعر الين ما 

 أوباما يطلب من الكونغرس مقاربة متوازنة لخفض العجز  22/01/2013 

محذرا من أن االقتطاعات التلقائية التي ستطبق اعتبارا من االول من آذار في حال عدم 

 .االقتصاد بشدة على ستؤثرالتوصل الى اتفاق في الكونغرس، 

  حريصون على جودة منتجاتنا: «صنوايت» 55/01/2013 

وفيما يخص  المسألة مع الجهات المحلية المعني ة، اختتم الحالق تصريحاته بتأكيده أنها لم 

 .أي  من منتجات صنوايت في السوق المحلية تؤثّر علىتشمل أو 

  انهيار العملة يصعب حياة اإليرانيين 52/01/2013 

 علىسلبا بالفعل  تؤثرما يشير إلى أن العقوبات األمريكية واألوروبية على طهران بدأت 

 .االقتصاد اإليراني

 «االستثمار في قطاع االتصاالت»بدء التحضيرات لفعالية  52/01/2013 

حيث ستوف ر للشركات البيئة المناسبة لترويج أفكارها واستكشاف الفرص المتاحة في ظل 

 .«...نمو الشركات لىتؤثّر عالتغيرات االقتصادية األخيرة والتي 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131532-أوباما-يدعو-إلى-استبدال-الاقتطاعات-الآلية-في-الموازنة-بمقاربة-متوازنة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131532-أوباما-يدعو-إلى-استبدال-الاقتطاعات-الآلية-في-الموازنة-بمقاربة-متوازنة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130202-وكالة-موديز-تحرم-بريطانيا-من-تصنيفها-الائتماني-الممتاز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130202-وكالة-موديز-تحرم-بريطانيا-من-تصنيفها-الائتماني-الممتاز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130174-أبو-حلتم-أداء-جيد-للصناعة-المحلية-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129833-لجنة-بازل-2-والمصارف-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129704-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128717-مجموعة-السبع-تسعى-لتبديد-المخاوف-من-حرب-العملات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128167-أوباما-يطلب-من-الكونغرس-مقاربة-متوازنة-لخفض-العجز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128167-أوباما-يطلب-من-الكونغرس-مقاربة-متوازنة-لخفض-العجز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127310-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127207-انهيار-العملة-يصعب-حياة-الإيرانيين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127207-انهيار-العملة-يصعب-حياة-الإيرانيين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126491-بدء-التحضيرات-لفعالية-
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  تبدأ النظر بطلبات االستفادة من منح برنامج تطوير الخدمات" تطوير المشاريع" 56/01/2013 

ويؤكد رغبة قطاع الخدمات األردني بالتطور والنمو في ظل األزمة المالية العالمية التي 

 .مختلف القطاعات االقتصادية أثرت على

  مليار دوالر 14الدفاع حوالي  خفض نفقة وزارة 13/02/2013 

 ".وجودها في الخليج وفي المحيط الهادئ سيؤثّر علىما "

  0413الخليج في مليار دوالر االحتياطي األجنبي لدول  944 13/02/2013 

ا   ...إيرادات الحكومات في دول مجلس التعاون ويقل ص من فوائضها علىسلبا  يؤثّرمم 

  «أوفيس»قبل صدور نسخة جديدة من « مايكروسوفت»تراجع أرباح  13/02/2013 

مايكروسوفت هو تراجع مبيعاتها من تطبيقات  على المؤثرةوكان أكبر العوامل السلبية 

 مليار دوالر 5.3أوفيس بنسبة عشرة بالمئة إلى 

 فاض اإلنتاج الزراعي السوري جراء الصراع المستمرانخ 15/02/2013 

القطاع الزراعي وتراُجع إنتاج المحاصيل إلى  علىبشكل كبير  أثّرأن  الصراع في سوريا 

 .النصف تقريبا، فيما لحق دمار هائل بنظم الري وغيرها من مرافق البنى التحتية

 0413منظمة العمل الدولية ترسم صورة قاتمة للبطالة لعام  16/02/2013 

يجب أن تكثف الحكومات الجهود الرامية إلى دعم المهارات وأنشطة إعادة التدريب من أجل 

 ".الشباب علىبشكل خاص  تؤثرعالجة أوجه القصور هذه، التي م

 الشباب علىفي شكل خاص  تؤثّرال تزال األزمة 

 مليون طفل يعملون في اليمن  1.3 25/02/2013 

 صحة األطفال ونموهم الشخصي أو تعليمهم عمل أطفال على يؤثرال يُعتبر العمل الذي ال 

  االنهيار في حال استمرار إغالق الحدود العراقية الصناعة الوطنية أمام خطر 26/02/2013 

وقال عبد السالم ذنيبات أحد أصحاب شركات نقل البضائع أن  األردن يعد  شريان حياة 

 .التجارة بين البلدين علىبشكل كبير  سيؤثّرللعراق، وأن  إغالق الحدود 

  0413األسهم المصرية ستحقق قفزات كبيرة في : محللون 52/02/2013 

 علىسلبا   تؤثرالعقاري بدأ يشهد بعض التحسن في نهاية العام الماضي، ولكنها لن  أن السوق

 ...األداء اإليجابي ألسهم قطاعات البنوك واالتصاالت

  االتفاق حول الميزانية األمريكية ال يحل مشكلة الدين: «ستاندارد اند بورز» 52/02/2013 

مسألة وضع المالية العامة األميركية على مسار أكثر قابلية  علىكثيرا  يؤثراتفاق األمس ال »

 .«توسطلالستمرار على األمد الم

  األزمة السورية تلقي بظاللها على أسواق لبنان وسياحته 52/02/2013 

 ..."الحركة السياحية واالقتصادية علىكثيرا  أثّرقرار القطيعة الخليجي "أن  

 في المئة 08ارتفاع معدل التضخم السنوي في سوريا  52/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126969-تطوير-المشاريع-تبدأ-النظر-بطلبات-الاستفادة-من-منح-برنامج-تطوير-الخدمات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125946-خفض-نفقة-وزارة-الدفاع-حوالي-50-مليار-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125947-900-مليار-دولار-الاحتياطي-الأجنبي-لدول-الخليج-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125795-تراجع-أرباح-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125718-انخفاض-الإنتاج-الزراعي-السوري-جراء-الصراع-المستمر.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125441-منظمة-العمل-الدولية-ترسم-صورة-قاتمة-للبطالة-لعام-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124209-1-3-مليون-طفل-يعملون-في-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123949-الصناعة-الوطنية-أمام-خطر-الانهيار-في-حال-استمرار-إغلاق-الحدود-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123199-محللون-الأسهم-المصرية-ستحقق-قفزات-كبيرة-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123197-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122718-الأزمة-السورية-تلقي-بظلالها-على-أسواق-لبنان-وسياحته.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122718-الأزمة-السورية-تلقي-بظلالها-على-أسواق-لبنان-وسياحته.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122713-ارتفاع-معدل-التضخم-السنوي-في-سوريا-48-في-المئة.html
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مناحي الحياة  على أثّرت"على سوريا أن  الوضع األمني والعقوبات االقتصادية المفروضة 

 "كافة

 

 

رأي -السبيل  

        Verbo أثر 

N.  Fecha  

  أيكون رداً على السيسي؟ 65/05/2013 

أثر كما قال إن التصنيف األخير لجبهة النصرة أثر على إمدادات الجيش السوري الحر، كما 

 الحصول على السالح وعلى التمويل على

 !المتمردون السودانيون أبداً لم يفهمه « أبو كرشوال»درس  65/05/2013 

اقة تدافع عن إنسان المنطقة وتنادي بالتنمية المتوازنة  في بداية التمرد ُرفعت شعارات بر 

 مجمل الحياة يؤثر علىورفع التهميش الذي 

 المطلوب قانون مالكين لمصلحة غالبية الشعب 19/05/2013 

ذلك  يؤثرال بد وأن يأخذ القانون مصالح الطرفين المؤجر والمستأجر، ولكن دون أن : أوال  

 .االستقرار واألمن االجتماعي واستقرار الوطن على

  بين التكفير والطائفية..خطاب نصر هللا 19/05/2013 

األحداث فيستغل ه الكثير من أجهزة المخابرات  تؤثر عليهبينما التكفيري إنسان مندفع متحمس 

 يةالعالم

  0العرب في جنيف  13/05/2013 

ا ال بد له أن  مضمون االتفاق  يؤثر علىاألمر الذي يحدد مراكز وموازين القوى السياسية مم 

 الذي يمكن أن يسفر عنه المؤتمر

مصير  تؤثر علىوتلك نتيجة لن  .حين آثرت أن تقف في جانب المتفرجين وليس الالعبين

خرائط المنطقة وموقع العرب منها في المستقبل  علىأيضا  ستؤثرسوريا وحدها، ولكنها 

 .القريب

 وإعالم التزوير ..حديث اإلفك 13/05/2013 

سلبا أو إيجابا من وجهات النظر  يؤثرو, ويعيد تموضع القوى االجتماعية واالقتصادية

 مجمل األداء المجتمعي علىالمختلفة 

  ايار 9في يوم  59/05/2013 

سياسات االتحاد األوروبي المتعلقة بالتعاون  علىالمشاكل الحالية تؤثر في الواقع، لم 

 .االقتصادي والمشاركة السياسية

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143903-أيكون-رداً-على-السيسي؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143903-أيكون-رداً-على-السيسي؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143898-درس-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143546-المطلوب-قانون-مالكين-لمصلحة-غالبية-الشعب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143546-المطلوب-قانون-مالكين-لمصلحة-غالبية-الشعب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143543-خطاب-نصر-الله-بين-التكفير-والطائفية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143350-العرب-في-جنيف-2.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143162-حديث-الإفك-وإعلام-التزوير.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140511-في-يوم-9-ايار.html
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 لننقذ أسرنا من براثن العلمنة والتغريب 21/02/2013 

ِ للمجتمععلى بشكل مباشر  أثّرتو ِ والِقيَمي   .البناِء الثقافي 

 مشهد أردني مضطرب 22/02/2013 

قضية على هذه الخيارات الجيواستراتيجية أثرت بسبب تجذر حتى ثقافة االستبداد فقد 

 الديمقراطية واإلصالح السياسي

  مع أبينا إبراهيم في جنان الخلد أخانا إبراهيم 25/02/2013 

ودعوتنا وقضي تنا ديننا على كلُّ ذلك  أثرومتابعةُ ما يجد  في هذا العالم من أخباٍر وأحداث، و

 المحورية

 مؤشرات ديمقراطية 25/02/2013 

حتما  سيؤثرنقصد هنا ان الحاكم واالنظمة تدخل في هذا االطار طالما ان الحاكم المنتخب 

 .ان من خالل القرارات التي سيتخذهااالنسعلى 

  أسبوع الفيصلي والرمثا 53/02/2013 

واجب االلتفاف خلف فريقها وعليها واجب مؤازرته قاريا ، وعليها واجب االبتعاد عن أي ة 

 .روح فريقهاعلى سلبا  تؤثّر تصرفات أو سلوكيات 

 تحرير العالقة مع الخرطوم 53/02/2013 

اإلدراك المتبادل بين الطرفين أثرت على ربما لم ترصد هذه الخلفية كل العوامل التي 

 المصري والسوداني

 ويرحل الكبار 56/02/2013 

أبرز مكانة العلماء المرموقة في المجتمع األردني الذي أكد بحق إجالله وتقديره علماءه الذين 

 .الباقيةعلى الفانية يؤثروا ينهم، ولم صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، فلم يساوموا أو يتكسبوا بد

  خريطة عالقات حماس السياسيةالربيع وأحداثه الكبيرة المتالحقة غيرت في : مشعل 19/06/2013 

من الواضح أن  هذا الربيع وأحداثه الكبيرة المتالحقة غي رت في خريطة عالقات حماس 

 بعضهاأثّرت على السياسية، وأضافت لها و

 خمسون ألف قلب محطم 13/06/2013 

قرارتهم وهن ما زلن على فكر ونهج يؤثرن على فمعظم األمهات اللواتي يخطبن ألوالدهن و

 !«تزوج الصغار ورافق التجار»الجدات في الزواج 

  هذا كثير.. ثالثون عاما 12/06/2013 

تأخر سن الزواج يؤدي إلى خلل في بنية المجتمع، وإلى نشوء أشكال أخرى من العالقات 

 اإلنجاب علىسلبا  يؤثرغير األسرية، و

  طلقني يا رسول هللا 12/06/2013 

الرفيق  مؤثراوليكون ريقها الطاهر المطهر آخر ما يدخل جوف المصطفى قبل أن يالقي ربه 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136931-لننقذ-أسرنا-من-براثن-العلمنة-والتغريب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136931-لننقذ-أسرنا-من-براثن-العلمنة-والتغريب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136805-مشهد-أردني-مضطرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136805-مشهد-أردني-مضطرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136687-مع-أبينا-إبراهيم-في-جنان-الخلد-أخانا-إبراهيم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136687-مع-أبينا-إبراهيم-في-جنان-الخلد-أخانا-إبراهيم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136685-مؤشرات-ديمقراطية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136685-مؤشرات-ديمقراطية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136331-أسبوع-الفيصلي-والرمثا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136331-أسبوع-الفيصلي-والرمثا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135981-تحرير-العلاقة-مع-الخرطوم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135981-تحرير-العلاقة-مع-الخرطوم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135596-ويرحل-الكبار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135596-ويرحل-الكبار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/134852-مشعل-الربيع-وأحداثه-الكبيرة-المتلاحقة-غيرت-في-خريطة-علاقات-حماس-السياسية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134800-خمسون-ألف-قلب-محطم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134800-خمسون-ألف-قلب-محطم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134188-ثلاثون-عاما-هذا-كثير.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134177-طلقني-يا-رسول-الله.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134177-طلقني-يا-رسول-الله.html
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 ...صحبة األحباب علىاألعلى 

 والحقبة التركية بالمنطقة.. جول يناقش أطروحات حل األزمة السورية 65/06/2013 

ألف الجئ سوري، مما أثار  255لينا بـكما أن الصراع الدائر في األراضي السورية دفع إ

 عليناسلب ا  يؤثراشتباكات ومواجهات على الحدود، وهو ما 

 خياراتنا العسكرية أو قواتنا المسلحة علىتوتر العالقات بين البلدين  يؤثرلم 

 .العالم ككل تؤثر علىنعم، فذلك سيساعدنا على حل مشاكل الشرق األوسط الرئيسة التي 

  زيارة أوباما تقطع الرواتب 12/06/2013 

 مصالح الفلسطينيين علىأطماع إسرائيل  يؤثرولم ينشغل الكثير بأمر الرجل الذي 

  ''سحل''في بلدنا  12/06/2013 

وهو منظور يغيب اعتبارات أخرى تتمثل في إهدار هيبة السلطة، وسمعة الوطن والفوضى 

 منظومة القيم السائدة على تؤثرالتي 

  النواب أدخلوا النسور التاريخ وهم كذلك دخلوه 22/06/2013 

من أصحاب السعادة أمام سخاء العاطي من خدمات وامتيازات أو ربما « النوايا»قلب 

 .الدور الرقابي والتشريعي للمجلس على الحكومة علىسلبا  ستؤثراءات حتما عط

  خفايا 55/06/2013 

صحة  علىسلبا  يؤثروكذلك افتقار بعض المصانع المنتجة ألدنى معايير النظافة والجودة، ما 

 المواطن

  هل حان وقت الدعم العسكري الغربي للمعارضة السورية؟ 52/06/2013 

 علىسلبا   تؤثّروضع يسمح لها بتحديد تطورات مرحلة ما بعد األسد، إلى الدرجة التي قد 

 .مصالح سوريا والدول الغربية

  ..!!ال لكازينو تورنتو 51/06/2013 

أو العودة  2333وطالب المعترضون مجلس المدينة بالعودة الى االستفتاء الشعبي عام 

 !مجمل نشاط المدينة يؤثر علىلقواعدهم االنتخابية واستشارتهم في هكذا مشروع 

االتفاقية التي أظهرت أنها أحكمت لصالح الشركة  تؤثر علىواألدهى ان أي قوانين جديدة لن 

 المستثمرة

  هل يسقط النسور من الحسابات 51/06/2013 

البرلمان وتشحنه باتجاه رفض القرار والغضب على  تؤثر علىسيثير زوبعة اجتماعية 

 .صاحبه

  استراتيجية أمريكية إسرائيلية مشتركة 13/01/2013 

، في ظل االفتراض بأن  الزمن «إسرائيل»سياسة حكومة  علىتعقيدات التغييرات  أثّرتفقد 

 الحالي ليس مناسبا لمبادرة وخطوات تصميمية

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135043-جول-يناقش-أطروحات-حل-الأزمة-السورية-والحقبة-التركية-بالمنطقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134003-زيارة-أوباما-تقطع-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134003-زيارة-أوباما-تقطع-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133934-في-بلدنا-سحل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132796-النواب-أدخلوا-النسور-التاريخ-وهم-كذلك-دخلوه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132796-النواب-أدخلوا-النسور-التاريخ-وهم-كذلك-دخلوه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/131876-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/131876-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/131680-هل-حان-وقت-الدعم-العسكري-الغربي-للمعارضة-السورية؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/131680-هل-حان-وقت-الدعم-العسكري-الغربي-للمعارضة-السورية؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131356-لا-لكازينو-تورنتو.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131336-هل-يسقط-النسور-من-الحسابات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131336-هل-يسقط-النسور-من-الحسابات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130923-استراتيجية-أمريكية-إسرائيلية-مشتركة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130923-استراتيجية-أمريكية-إسرائيلية-مشتركة.html
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  !!ال تغضبوها.. إنها إربد  12/01/2013 

المؤثر عرب الحديثة لتعطي إربد وشقيقاتها دفعة جديدة في اتجاه الفعل الضاغط جاءت يقظة ال

 مؤسسة الحكم على

 ثوار سوريا يستعدون للسيطرة على إدلب 21/01/2013 

إمدادات الجيش السوري الحر، كما أثر  على أثركما قال إن التصنيف األخير لجبهة النصرة 

 على الحصول على السالح وعلى التمويل 

ما يحدث اآلن مع الثورة السورية هي أنهم يقدمون ما يكفي الستمرارها و لكن ما ال يكفي 

 أثر علينابالنسبة لنا إلسقاط النظام، طبيعيا، فإن التصنيف اإلرهابي 

  األردن وعدوى العنف القادم من سوريا 53/01/2013 

يؤثر ، حول الكيفية التي «وجهات نظر من الدول المجاورة :عدوى انتقال العنف السوري»

 .واألردن ولبنان« إسرائيل«تركيا والعراق وعلى فيها الصراع 

  !الرياضة العسكرية ونادي الجيش إلى أين؟ 55/01/2013 

واقع على سلبا  يؤثر في مقدمتها أن  نادي الجيش، وبما يملك من إمكانات كبيرة، يمكن أن 

 .الكثير من أنديتنا

  أمـريـكـا الخـارجـيـة فـي عـالـم مـتـغـيـر سـيـاسـة 56/01/2013 

ستؤثّر على فإن  طبيعة المشكالت التي تعاني منها أوروبا ال تتيح لنا رفاهية تجاهلها، ألنها 

 مستقبل الشراكة عبر األطلسي في المستقبل

  االنتخابات فرصة النظام الضائعة لإلصالح السياسي الهادئ 13/02/2013 

يمكن أن ينقل أزمة األردن إلى  اقتصادنا المأزوم أصال، وهذا كلهعلى تأثيرا عميقا تؤثّر أن 

 .مستويات وأصعدة متقدمة ومتفاقمة مفقدة الصفة السلمية والناعمة للربيع األردني

  عبقرية المكاندراسة في .. شخصية مصر 13/02/2013 

في هذا اإلطار يدعو المؤلف مصر إلى إعادة النظر في ذاتها بكل صدق الستعادة شخصيتها 

 المستوى اإلقليميالمؤثر على اإلقليمية ولعب دورها 

  وشكراً للبحرين.. مبروك لإلمارات والعراق 15/02/2013 

بعد خسارة البحرين أمام العراق في الدور نصف النهائي بركالت الترجيح تخوف البعض من 

 .النهائي الخليجي جماهيرياعلى ذلك يؤثر أن 

  األردن يراهن على بقاء األسد 23/02/2013 

إن الموقف األمريكي قد يكون مقدمة لجملة من المواقف األخرى في سياق مراجعة واشنطن 

 .سوريا والمنطقةعلى ذلك  أثرت اتجاهاته ولرؤيتها للصراع السوري، واحتماال

  انعدام فرص التسوية في دمشق 26/02/2013 

أمن جميع الدول الشرق األوسطية، فإن  الحل يجب أن يشمل  على تؤثّرونظرا  ألن سوريا 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130191-إنها-إربد-لا-تغضبوها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/128302-ثوار-سوريا-يستعدون-للسيطرة-على-إدلب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/128302-ثوار-سوريا-يستعدون-للسيطرة-على-إدلب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/127497-الأردن-وعدوى-العنف-القادم-من-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/127497-الأردن-وعدوى-العنف-القادم-من-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127289-الرياضة-العسكرية-ونادي-الجيش-إلى-أين؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126925-سـيـاسـة-أمـريـكـا-الخـارجـيـة-فـي-عـالـم-مـتـغـيـر.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125895-الانتخابات-فرصة-النظام-الضائعة-للإصلاح-السياسي-الهادئ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125895-الانتخابات-فرصة-النظام-الضائعة-للإصلاح-السياسي-الهادئ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125816-شخصية-مصر-دراسة-في-عبقرية-المكان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125065-مبروك-للإمارات-والعراق-وشكراً-للبحرين.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124551-الأردن-يراهن-على-بقاء-الأسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124551-الأردن-يراهن-على-بقاء-الأسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
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 جميع القوى اإلقليمية الكبرى

  «المال القذر»المطر لن يغسل  59/02/2013 

وكل الحديث اإلعالمي المستهلك من قبل الحكومة حول جاهزية جميع أجهزة الدولة الخدماتية 

 المملكة حاليا يؤثر علىلمواجهة المنخفض الجوي الذي 

  طريق سوريا للخروج من الحرب األهلية 59/02/2013 

فإن  الوقت يضيق قبل أن تنهار الدولة إلى , سوريا يؤثر علىوكما هو الحال مع كل شيء 

 دولة فاشلة تسودها الفوضى

  عجز الواليات المتحدة في سوريا 56/02/2013 

 عليهروسيا  تؤثّرومن المشكوك فيه أن , السيد األسد نفسه يبدو مستعدا للقتال حتى الموت

 .حتى لو حاولت ذلك

  خفايا 52/02/2013 

تزايد ظاهرة سرقة السيارات فئة البكبات والعائدة ملكيتها إلى الشركات الزراعية أو 

 سير عملهم وينعكس بشكل سلبي علىبشكل كبير  يؤثرالمهندسين الزراعيين، مما 

 

 

محليات -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha  

 العب ببريطانيا يدعو إلى حرق المساجد وذبح أطفال المسلمين 62/05/2013 

أعمال عنف من حشود بوذية ثار غضبها؛ بسبب خالف عنيف بين زوجين بوذيين وأصحاب 

 ...االشتباك بين الطرفين إلى أدىمتاجر من المسلمين 

 السوريين الالجئين لخدمة األردن بدعم تطالب «حدود بال أطباء» 62/05/2013 

يسببه لقد بذل االردن جهودا  كبيرة الستقبال الالجئين، غير أن الضغط الكبير الذي »

 «...تفاقم المشكلة أكثر فأكثر أدى إلى استمرار توافدهم

 ومزورة مهربة معدات يضبط «العام األمن» 65/05/2013 

 يؤديحيث تم وبالتنسيق مع الجهات المعنية التفتيش داخل المستودع ليتبين لهم وجود مدخل 

 مستودع آخر مالصق له الى

 بالمملكة مختلفة حوادث في إصابة 19و وفيات3  65/05/2013 

سنة من الطابق الثاني إلحدى العمارات أثناء قيامه بأعمال  12سقوط مواطن يبلغ من العمر 

 ...إصابته بكسور ورضوض الى أدىالصيانة في منطقة الصويفية مما 

وذلك أثناء تجمهرهم لمشاهدة ( تريال) أشخاص من قبل شاحنة ( 9)حادث دهس تعرض له 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123353-المطر-لن-يغسل-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122983-عجز-الولايات-المتحدة-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122983-عجز-الولايات-المتحدة-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/144042-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/144042-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/144012-%C2%AB%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143845-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143951-3-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8859-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.html
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 ...إصابتهم بجروح ورضوض أدى الىحادث سير في منطقة السلطاني باتجاه القطرانة مما 

 عصابات بوذية تحرق منازل مسلمي ميانمار  65/05/2013 

االشتباك بين  إلى أدىبسبب خالف عنيف بين زوجين بوذيين وأصحاب متاجر من المسلمين 

 .الطرفين، فيما قال البوذيون إن صاحب المتجر قتل الراهب

 اإلصالحية الحركة إلضعاف السورية األزمة يستغل «العكسي الشد» :عبيدات 65/05/2013 

شهدت أعمال الملتقى الوطني في مجمع النقابات المهنية مشادات كالمية بين عدد من  

 انسحاب عدد من المشاركين الى أدىالمشاركين على خلفية مناقشة الوضع السوري؛ ما 

 يوميا دينار ألف 001 نحو البرادات نقص بسبب خسائرنا :والفواكه الخضار تجار 30/05/2013 

توفر البرادات األردنية الالزمة لنقل المنتجات المحلية من الخضار والفواكه الى أسواق 

حدوث تراجع ملحوظ في أسعار هذه المنتجات في االسواق  الى أدىالدول المجاورة، مما 

إحالل  الى أدىالمحلية، إضافة الى فقدها فرصة الظهور في االسواق المجاورة، االمر الذي 

 .بضاعة الدول المجاورة بدال من المنتجات الزراعية االردنية في هذه األسواق

المياه العادمة منه خلف  اضافة الى االنغالق المستمر لخطوط الصرف الصحي وتدفق

 .انتشار الروائح الكريهة الى ادىمن محالت السوق المركزية، مما ( أ)محالت المرحلة 

تسخير الدولة األردنية ومؤسساتها  إلى تؤديوحذر عبيدات الحكومة من انتهاج سياسات 

 وإمكاناتها للقيام بأدوار إقليمية أو دولية

 األسعار رفع من يحذر الوحدة حزب 13/05/2013 

اإلصرار الحكومي على السير بذات النهج االقتصادي والسياسات المنحازة للمتمولين ''

مزيد من تعميق األزمة  الى سيؤدي''، مؤكدا ان ذلك ''واألغنياء وإغالق ملفات الفساد

 .''االقتصادية والمعيشية

ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن،  إلى سيؤديوقال الحزب إن رفع أسعار الكهرباء 

 وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسلع االستهالكية األخرى

 السورية الثورة خلفية على ''لالصالح الوطنية'' ملتقى في ومشادات انسحابات 13/05/2013 

عدد من   لوطني للجبهة الوطنية لالصالح مشادات كالمية بينشهدت اعمال الملتقى ا

 انسحاب عدد من المشاركين الى ادىالمشاركين على خلفية مناقشة الوضع السوري ما 

تسخير الدولة األردنية ومؤسساتها  إلى تؤديوحذر عبيدات الحكومة من انتهاج سياسات 

 وإمكاناتها للقيام بأدوار إقليمية أو دولية

 المدينة على بظاللها تلقي زالت ما «الحسين» وأحداث متوترة معان 23/05/2013 

وأشارت إلى ان  االعتداءات المتكررة ناتجة عن سوء المعالجة األمنية من قبل األجهزة 

ا  ة مم   استقواء بعض الخارجين عن القانون الموتورين أّدى إلىالمختص 

 اعتصامهم يواصلون المؤسس الملك مستشفى في العاملون 23/05/2013 

وننتظر رد ديوان التشريع لمعرفة رأي الفقه القانوني بتلك المسألة، واالدارة مستعدة لسلوك 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143872-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143866-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-225-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143809-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143837-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143682-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143652-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85.html
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 .الف القوانينانصاف هذه الفئة بما ال يخ يؤدي إلىأي مسلك قانوني 

 السياح دخول اجراءات بتسهيل الباتمط 29/05/2013 

يهدف الى تسهيل وتبسيط اإلجراءات في المطارات والمعابر الحدودية الخاصة بدخول 

 .اختصار الوقت عليهم يؤدي الىالسياح والزوار ما 

 الحسينية الجفرـ بطريق خمسيني رأس على النار يطلقون مجهولون 23/05/2013 

فان المواطن الخمسيني المصاب من ابناء مدينة معان اوقفته مجموعة مسلحة في الطريق 

اصابته  ادى الىته حتى يعود ادراجه وعند عودته قاموا باطالق النار على مركبته ما وهدد

 بعيار ناري في منطقة الرأس

 ةبالمملك مختلفة بحوادث إصابة66  27/05/2013 

تعاملت كوادر اإلنقاذ واإلسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث دهس تعرض 

إصابة شخصين بجروح ورضوض  أدى الىمما / له شخصين بالقرب من السفارة التونسية 

 في مختلف أنحاء الجسم

 للتعذيب يتعرض سليمان األسير األردني الطفل 27/05/2013 

جنود وأخذوا يضربونه بأيديهم وأرجلهم ثم أوقعوه أرضا واستمروا  6بعد أن هجم عليه 

 .إصابته إصابة بالغة بأصابع يده أّدى إلىبضربه بأحذيتهم، ما 

 سير بحادث ذويهم وإصابة طفلين وفاة بسبب الرمثا على يخيم الحزن 27/05/2013 

ريق الدولية اصطدام المركبة التي كانت تقلهم جميعا بأحد الجمال المنتشرة بكثرة على الط

 .انقالبها أدى إلىداخل األراضي السعودية؛ مما 

 "الدمار أو اإلصالح" بعنوان ندوة تقيم الكرك في اإلسالمية الحركة 27/05/2013 

هالك الدولة، ال سمح هللا، وال  سيؤدي إلىوأضاف أن ه إذا استمر الحال على ما هو عليه 

 يوجد من يتمنى ذلك

 ''الفساد مكافحة'' عام مدعي إلى ''للمطاعم النموذجية'' 26/05/2013 

تحمل الشركة النموذجية لفوائد  أدى إلىابرام التعاقد لتحصيل المبلغ المتفق عليه األمر الذي 

 ماليين دينار( 6)عن مخاطرة هذا االستثمار بمبلغ تجاوز الـ 

 الشمالية االغوار في ببعضها تفتك بالجدري مريضة ابقار 26/05/2013 

اتساع  ادى الىوصفات من اطباء بيطريين، مؤكدين أن اجراءات الوقاية لم تكن فاعلة ما 

 .االصابات ونفوق عدد من االبقار وتراجع االنتاج

 بالمملكة مختلفة بحوادث اصابة 68و وفاة 26/05/2013 

 أدىتعاملت فرق اإلنقاذ واإلسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تدهور قالب مما 

 اصطدامه بباص وسيارة ركوب صغيرة في منطقة قرية ابو نصير الى

 26/05/2013  67 ً  لالستقرار وتفتقر المعضالت تعاني النيابية والحياة عاما

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143587-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143427-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%B1%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143392-66-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143306-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143289-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AB%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143308-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143250-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143228-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143210-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%8868-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143194-67-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1.html
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 إلى أدىبحيث أصبحت األجندات الفردية الخاصة تطغى على البرامج الوطنية العامة، ما 

 تحول سلبي في طبيعة المهمة النيابية

 الطازية المدرسة 26/05/2013 

قاعتين معقودتين القاعة الغربية تمتد حتى تصل  فيؤدي إلىأما الدهليز في الطابق السفلي 

 إلى الناحية الشمالية للكيالنية والقاعة الثانية تمتد إلى الغرب حتى تصل الشارع

 »سوريا وربيع العربي الربيع» حول العظم جالل صادق المفكر محاضرة 24/05/2013 

توزيع بؤر الحراك الثوري السلمي في البداية والمسلح فيما بعد، على أنحاء سوريا كلها 

 ...التشتيت الكامل لقوات القتل األسدية إلى أدىتقريبا  في وقت واحد، مما 

ونحن اليوم أمام نظام استبدادي أقلوي يدمر أكثرية البلد اآلن بذريعة حماية األقليات في اليوم 

 ...إعالن الثورة يوم الجمعة إلىعي هذه المفارقة أخيرا  و أّدى. التالي

 «الممكن فن» الصيفية العطلة 22/05/2013 

السمنة  الى يؤديوتضيف الدراسات أن االفراط في مشاهدة التلفاز والجلوس امام الكمبيوتر 

 المفرطة لالطفال بشكل غير مرغوب فيه

 المعتصمين ال السفارة ميليشيا مالحقة األمنية األجهزة على :الخاليلة 23/05/2013 

نشوب  الى أدىموعة اخرى بالهتاف للملك، ما مجموعة من الحراك، في حين بدأت مج

 .مشاجرة بينهم، قبل ان ينسحب الحراكيون، ويبقى المطالبون بطرد السفير العراقي

 سوريا في انتقالي سياسي حل إليجاد يدعو الملك 23/05/2013 

أهمية استمرار الجهود األمريكية لمساعدة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلعادة إطالق 

 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يؤدي إلىالمفاوضات استنادا  إلى حل الدولتين، بما 

 الصناعي للقطاع الذروة ساعات تعدل الكهرباء شركات 21/05/2013 

اغالق الكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة  الى يؤديانه سيلحق ضررا فادحا بها وقد 

 .والمتوسطة

ان القطاع الصناعي بكل مؤسساته تداعى الى اجتماع عاجل لمناقشة ( بترا)وابلغ الجغبير

 ...توقف االنتاج الى يؤديالقرار الذي قد 

 تتفاعل أردنيين على العراقية السفارة موظفي اعتداء قضية 21/05/2013 

الذي وصل إلى  االشتباك أدى إلىاألمر الذي اغضب المسؤولين في السفارة العراقية مما 

 ...باألرجلالضرب المبرح والركل 

 الثاني اليوم في للمشي عادت لمريضة ديسك عملية 12/05/2013 

استخدام هذه التقنية يناسب جميع المرضى الذين يعانون من تنكسات بالعمود الفقري 

 .الديسك المزمن الىبالتالي  تؤديالتي تسبب تضيقا على النخاع الشوكي و( تكلسات)

 دخان كروز آالف 043 تهريب احباط 20/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/143173-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/142951-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142900-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142805-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142819-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142709-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142509-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142419-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%83-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142370-%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-203-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86.html
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وفطنة موظفي الجمارك األردنية، والمعلومات االستخبارية الجمركية  أحبطت بفضل يقظة

 .ضبط هذه الكمية الكبيرة والنوعية من السجائر االجنبية ادى الىالتي يتم التعامل معها، ما 

 إضرابهم يواصلون والموظفون العدل قصر من باالنسحاب الدرك يقنعون محامون 20/05/2013 

انسحاب  إلىاحتجاج بعض المحامين المؤازرين إلضراب موظفي المحاكم تدخل و أدى

 قوات الدرك من ساحة قصر العدل الداخلية

 «الجاردنز» في النار مطلق على القبض يلقي األمن 20/05/2013 

يشار إلى أن شخصا أطلق النار ظهر أمس على مواطن في شارع الجاردنز، األمر الذي 

 .إصابته بقدمه اليسرى مما استدعى نقله الى المستشفى لتلقي العالج أدى إلى

 صائب الزراعية الجنوب شركات وقف قرار :الجيولوجيين نقيب 20/05/2013 

 سيؤديوانتقد العدوان في كلمته إقامة المخيمات في مناطق تعتبر أحواضا  مائية رئيسة مما 

 .مدى الطويلتلوث هذه األحواض على ال إلى

 تؤديوشكر العدوان في كلمته إدارة المدرسة على إقامة مثل هذه النشاطات الالمنهجية التي 

 .تنمية الفكر لدى الطلبة وخص بالشكر معلمات علوم االرض في المدرسة إلى

 المائية الصيف موازنة تواجه جمة معضالت 15/05/2013 

إرباك  الىاستمرار تدفق الالجئين على نفس الوتيرة الحالية  يؤديوتتخوف وزارة المياه أن  

 .خطتها المائية لمواجهة شهور الصيف التي يصل الطلب على المياه ذروته

 يده فبُترت األفرهول لبس أهمل باألغوار هولندي مهندس 19/05/2013 

حادث لحفارة تعمل في منطقة البحر الميت تابعة لشركة فان اورد الهولندية اليوم االحد،  أدى

 ...اصابة مهندس هولندي ببتر كامل لليد اليسرى من الكتف الى

 البلدية المجالس على للحكومة مفرطة سيطرة على مؤشرات :«راصد» 19/05/2013 

الصالحيات بين هذه الجهات يشكل مصدر قلق على سالمة سير العملية  حيث ان تداخل

 إفشال العملية برمتها يؤدي الىاالنتخابية وقد 

 اضرابهم يواصلون المحاكم وموظفي باالنسحاب الدرك يقنعون محامون 19/05/2013 

موظفي المحاكم إلى انسحاب قوات  الضرابتدخل واحتجاج بعض المحامين المؤازرين  أدى

 الدرك من ساحة قصر العدل الداخلية

 الحرجية األراضي على المعتدين بآالف قوائم «الداخلية» لـ ترفع «الزراعة« 19/05/2013 

 أدى الىوتجدر االشارة الى أن ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة األخيرة وبشكل ملحوظ 

 .زيادة االعتداء على الغابات كون السكان المحيطين بالغابات من ذوي الدخل المحدود

ً  خرفان 19/05/2013   الثانية للمرة يغيبون واإلسالميون للمحامين نقيبا

اعتذار نقيب المحامين األسبق صالح العرموطي من المشاركة في اللحظة األخيرة،  أدىكما 

 .زيد من االرباك في صفوف االسالميينحدوث الم الى

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142249-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142222-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B2%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142251-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142247-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142201-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%A8%D9%8F%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142068-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142149-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142065-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142060-%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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ان اإلسالميين الذين خرجوا من المنافسة مبكرا في الجولة االولى صوتوا لصالح خرفان 

 .فوزه بسهولة إلى أدىالذي يعتبر اقرب المنافسين اليهم في الجولة الثانية، األمر الذي 

 المقبلة االنتخابات في بلدية 144 لعضوية امرأة300  19/05/2013 

مبينا ان الوزارة وانفاذا ألحكام القانون قربت الكسور العشرية الى واحد صحيح ليتم تحقيق 

 .زيادة فعلية بعدد المقاعد المخصصة للنساء ادى الىفي المئة، وهو ما  15نسبة الـ

 والمستقبل الماضي بين المنسية أسيوط 19/05/2013 

أن المحافظة مساحتها صغيرة بالمقارنة بالمحافظات األخرى؛ فتنمية المحافظة سياحيًّا 

ا  سيؤدي  زيادة فرص العمل ألبناء المحافظة إلىحتم 

ا، وال تزال وإن كان في حدود ضيقة، باإلضافة إلى المأكوالت  اشتهرت بها المحافظة قديم 

ا  سيؤديكل هذا . الشهيرة بالمحافظة  .تنمية المحافظة إلىحتم 

ً  تعرض «األمانة» 19/05/2013  ً  مخططا  ماركا في «حراج» إلقامة مقترحا

وأضاف ان موقع الحراج المقترح سيعالج السلبيات في الحراجات القائمة حاليا من اغالقات 

 .مناطق سكنية، وازعاجات للسكان المجاورين تؤدي الىلشوارع رئيسة وفرعية 

 طائرتهما تحطم إثر الجو سالح من ومرشح طيار استشهاد 17/05/2013 

استشهاد المدرب المقدم الركن  أدى الىإثر خلل فني خالل قيامها برحلة تدريبية اعتيادية، ما 

 الطيار معن عطا هللا صالح الدهيسات

 األخــرى األديـــان كــتب في الـقراءة 17/05/2013 

قراءة كتب األديان األخرى التي تُناقض عقيدته، واختلط فيها الحق بالباطل؛ فالنظر فيها قد 

 إفساد العقائد والوقوع في الشكوك والشبهات، يؤدي إلى

 مقبول غير أمر هذا :الملك 15/05/2013 

تراجع القدرة على جذب  إلىكما قال الملك،  ،أدىاألمر الذي أثر سلبا على بيئة األعمال، و

 االستثمارات

ً  18 سن حتى السكري بمرض المصابين عالج 15/05/2013   بالمجان عاما

في المئة من األطفال باألردن يعانون من زيادة الوزن والسمنة، األمر  15وأن ما يزيد عن 

 .زيادة اإلصابة بالسكري من النوع الثاني بينهم أدى الىالذي 

 الطاقة إلنتاج لوقودا حرق عن ناتجة للبيئة الملوثة االنبعاثات من المئة في80  15/05/2013 

تزايد انبعاثات  أدى إلىوقال إن االعتماد على الوقود األحفوري واالفراط في استخدامه 

 .الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، مما سبب تغيرات مناخية سريعة

 بالزرقاء الكتاب رابطة في "العنف ثقافة" كتاب في نقدية قراءة 15/05/2013 

نشوء اعتقاد بين الناس أن العنف طريقة  الى يؤديحيث ينتج عن ذلك تعود الناس عليه؛ ما 

 جحة لحل المشاكلنا

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142057-300-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-100-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/142099-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142052-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141785-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/141795-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141604-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141501-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D9%86-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141460-80-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141611-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1.html


 

764 

 

اذ يؤكد ضرورة البحث عن تضاريس المجتمع الذي يظهر فيه العنف، والتقلبات االجتماعية 

 هذا االحتقان أو التراكم الذي يتفجر على شكل ظاهرة العنف تؤدي الىالتي 

 العودة حق تصفية من يحذر ''االسالمي العمل'' 12/05/2013 

ونطالب بدعم قضيتهم من كافة األطر السياسية والهيئات اإلنسانية والمنظمات الحقوقية، 

 .تحرير األسرى جميعا   تؤدي إلىوندعو الى اعتماد جميع الوسائل واألساليب التي 

 ساعة 08 خالل مياه خطوط على اعتداءات أربعة 14/05/2013 

توقف ضخ المياه من المحطة إلى  أدى إلىثم أطلقوا النيران عليه من أسلحتهم الرشاشة ما 

 .ساعة 63منطقة خو لمدة 

 المحامين انتخابات في ساخنة بمعركة توقعات 14/05/2013 

وعلى الرغم من انسحاب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي المحسوب على التيار 

 إعادة خلط األوراق ادى الىاالسالمي و

 منها جزء أي عن التنازل ألحد يحق ال إسالمية عربية أرض فلسطين :«اإلسالمي العمل» 14/05/2013 

 .تحرير األسرى جميعا   إلى تؤديكما دعا إلى اعتماد جميع الوسائل واألساليب التي 

 بالمزار واللوزيات الزيتون ازهار في اضرارا الحقت يرةاالخ االمطار 14/05/2013 

انتشار صدأ  الى وستؤديازهار اشجار الزيتون وثمار اشجار اللوزيات والتفاحيات والتين 

 في سنابله ( الخرمان)القمح 

ساهمت في اسقاط ازهار وثمار االشجار المثمرة في المناطق المرتفعة التي في بداية مراحل 

 انتشار صدأ القمح الى وستؤدينمو وتشكل ثمارها 

 ؟ ممنهجة سياسةٌ  أم سائد فكرٌ   14/05/2013 

ا  ِ األحكام األقوال منها واألفعال، ِممَّ  يؤّد ينتيجة  لغياِب العقِل والمنطق اللذين يُعدَّان سي ِدي 

 .... تهديد الوجود الفكري والحضاري واإلنساني في المجتمعات الُمختلفة إلىبدوِرِه 

ً  يعتصمون شعب ورؤساء وألوية زراعة مديرو 22/05/2013   الوزارة مبنى أمام غدا

 يؤديأقسام الوزارة المختلفة بمنحهم سيارات، وحرمان مديري الزراعة منها، االمر الذي 

 .شعورهم بالنقص، ويحولهم الى مصدر سخرية الموظفين المتقاعدين من الوزارة الى

 المتوسط شرق في العالمية المرور إصابات ضحايا من المئة في10  12/05/2013 

ي إلىواكد ان تحسين سالمة المشاة من شأنه أن  زيادة اإلقبال على السير، والذي سيؤث ِر  يؤّد 

 ...بدوره إيجابيا  على مكافحة األمراض غير السارية

 ضانا نبع مياه تلوث الكيماوية لموادا 13/05/2013 

 تلوث الماء وجفاف البساتين يؤدي الىمشيرا الى ان ما ينتج عنها من دهون 

 التشريعات إنجاز سرعة على النيابية اللجان يحض السرور 13/05/2013 

ايصال الحقائق بشكل واضح،  تؤدي الىألن االعالم القوي المبني على الحقائق والمعرفة 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141428-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141465-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141462-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141456-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141396-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141333-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141333-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141292-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141286-10-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141211-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141289-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
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 .مقراطيوبالتالي يؤدي الى ترسيخ مبدأ العمل الدي

 بتعيين منتسبيها« الصناعة والتجارة»تطالب « الزراعيين« 13/05/2013 

نقص  ادى الىوتم احالة العديد من المهندسين الزراعيين على التقاعد او االستيداع؛ مما 

 .شديد في كوادر الوزارة جراء عدم تعيين بديل لهم

 مطاردة مطلوب بالبادية الشمالية 13/05/2013 

حيث قام مجهولون بإطالق عيارات نارية باتجاه الدورية ومحاولة عرقلة عملهم والقاء 

 ...اصابه احد افراد الدورية بجرح قطعي في الرأس  ادى الىالحجارة عليهم، مما 

 يعتصم الخميس أمام المحابرات ويطالب باعادة هيكلها« الشباب اإلسالمي» 13/05/2013 

 وادىال يزال دورا تخريبا في الحياة العامة، »واشار البيان الى ان دور المخابرات العامة 

 تقسيم للمجتمع بشكل واضح الىتدخلها في االنتخابات وتزويرها 

تقسيم  الىتدخلها في االنتخابات وتزويرها  وادىال يزال دورا تخريبا في الحياة العامة، »

 «...عنف جامعي ال يزال الوطن يعاني منه في كل يوم الى أدىللمجتمع بشكل واضح، كما 

ً  تؤثر الجامعات مديونية :أكاديميون 13/05/2013   الكفاءات وتسرب المخرجات في سلبا

أن مديونية "العلمي السابق الدكتور وليد المعاني  ويؤكد وزير التعليم العالي والبحث

 العقول من الجامعات" استنزاف" ستؤدي إلىالجامعات 

 والقوارض الحشرات لمكافحة السنوية حملتها تباشر «األمانة» 13/05/2013 

إلنجاح حملة المكافحة بمحافظة المواطن على بيئة منزلة والبيئة المحيطة به نظيفة، ما ...

 التقليل من استعمال المبيدات الحشرية في مكافحة حشرات الصحة العامة دي إلىيؤ

ض النقل وزارة 13/05/2013  ً  دينار بمليون لخسائر المزارعين تعّر   يوميا

انهيار القطاع  تؤدي إلىوأشار الى أن المزارعين يواجهون أزمة خانقة وخطيرة جدا قد 

 .الزراعي مع انخفاض أسعار الخضراوات إلى مستويات متدنية، وخاصة البندورة

 وفاة شخص اثر حادث تدهور في اربد 13/05/2013 

سنة، وقامت كوادر  91وفاة شخص يبلغ من العمر  أدى الىقرب إشارات كفر أسد، ما 

 .اإلسعاف بإخالئه الى مستشفى األميرة بسمة الحكومي

 الشمالية بالبادية مطلوب مطاردة 11/05/2013 

اصابه احد افراد الدورية بجرح  ادى الىومحاولة عرقلة عملهم والقاء الحجارة عليهم مما 

  .قطعي في الرأس وحالته العامة متوسطة

 الوزارات في للموظفين اإلضافي والعمل والعالوات األجور تجمد الحكومة 11/05/2013 

 تخفيض رواتب آالف الموظفين أدى الىالعالوات والحوافز  ومن الجدير بالذكر أن إيقاف

 األقصى المسجد على اليهود سيطرة من تحذر المسيحية اإلسالمية الهيئة 11/05/2013 

لوضع القائم في القدس الشريف والمسجد المبارك تغيير ا سيؤدي الىواكدت ان هذا القانون 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141263-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141287-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141086-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141079-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141020-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140903-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141061-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
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 .وسيمسي االقصى كالمسجد االبراهيمي يختال به اليهود والمستوطنين دون رادع

ً  01 فوق األردنيين ثلث 11/05/2013   الدم وضغط بالسكري مصابون عاما

 لإلصابةبالضرورة  ستؤديأمراض الغدد الصم كافة ما لم تعالج في الوقت المناسب 

 ...بهشاشة العظام

 المضربين الممرضين تهدد «الجامعة» إدارة 11/05/2013 

المزيد من  سيؤدي إلىوقال نقيب الممرضين دمحم حتاملة إن تعنتا  من إدارة المستشفى 

 التصعيد في موقف الممرضين

 الدعابة عند العرب في أنطولوجيا باللغة الفرنسية 53/05/2013 

را ، مما  تنامي روح الدعابة  أدى إلىوانتقالهم تدريجيا  من حياة البداوة إلى حياة أكثر تحض 

 والسخرية لديهم بتشجيع من الخلفاء والحك ام والقضاة

 األردن في نحل خلية ألف 64 على يشرفون مزارع آالف3  53/05/2013 

تنوع االنتاج والحصول على اصناف  يؤدي الىتوفر التنوع الحيوي والغطاء النباتي الذي 

 .عسل جيدة

 العربي الخليج إلى المحلية والفواكه الخضار بنقل األجنبية للبرادات تسمح «النقل» 08/05/2013 

هذه القرارات أتت بعد ان واجه المزارعون أزمة في سوق البرادات وتصريف إنتاجهم إلى 

 ...انخفاض أسعار الخضار أدى إلىمختلف دول الخليج العربي، مما 

 بشيك أو إداري بقرار الموظفين مئات تضم صحيفة رهن نرفض :معتصمون 08/05/2013 

 يؤدي إلىوقالت الصحيفة أنها تحمل األطراف كافة المسؤولية عن هذا القرار الذي سوف 

عائلة أردنية  255قذف أكثر من  يؤدي إلىإغالق باب واسع من الحرية في األردن، كما 

 .إلى الشارع” العرب اليوم“يعمل معيلوها في 

  !نزيهة أو مزورة ليست النتخاباتا :''االنسان لحقوق الوطني'' 07/05/2013 

ومرحلة الفرز في عدد من الدوائر و إعالن النتائج، والتعامل غير الحاسم مع كثير من 

 .المساس بهذه المعايير أدى الىالشكاوى 

 المملكة في مختلفة بحوادث إصابة49  07/05/2013 

م في مبنى قيد اإلنشاء أثناء ( 6)حادث سقوط عامل وافد يحمل الجنسية المصرية عن ارتفاع 

إصابته  الى أدىمنطقة الشميساني، مما / بمحافظة العاصمة ( قصارة)قيامه بإعمال إنشائية 

 …بجروح ورضوض في مختلف إنحاء الجسم

تعاملت كوادر اإلنقاذ واإلسعاف في مديرية دفاع مدني اربد مع حادث دهس تعرضت له 

 إصابتها بكسور وجروح مختلفة الى أدىسيدة في منطقة دير السعنة مما 

 هندسية شركات حول بالمعلومات المهندسين نقابة يزود الصناعة وزير 07/05/20113 

لعمل المتوافرة من خالل إصدار ارتفاع نسبة البطالة فيهما في ظل ندرة فرص ا أدى إلىمما 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140904-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140885-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140569-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140569-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140593-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140433-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140435-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140388-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140350-49-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140332-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
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 ...نظام الصندوق الوطني لتشغيل المهندسين

 بالرصيفة الفاسدة الغذائية المواد من كيلوغرام 044و طن إتالف 07/05/2013 

وأكد أنه تم ضبط المواد في عدة محالت تجارية وموالت، الفتا إلى أن استمرار الجوالت 

 .الحد من تجارة المواد الفاسدة أدى إلىالميدانية لكوادر البلدية واالدارة الملكية 

 الحسين جامعة أحداث في الطالب قاتل هوية لكشف أمنية عطوة 07/05/2013 

تدخل امني لفتح الطريق الذي  أدى الىبالكشف عن مالبسات وظروف وهوية قاتل ابنهم ما 

 .يربط المدينة مع قرى لواء بني كنانة

 بالرصيفة فاسدة اغذية كيلو 044و طن اتالف 06/05/2013 

واكد انه تم ضبط المواد في عدة محالت تجارية وموالت، الفتا إلى أن استمرار الجوالت 

 .الحد من تجارة المواد الفاسدة أدى إلىالميدانية لكوادر البلدية واالدارة الملكية 

 عسكريا وتعاقبه سياسيا السوري للنظام خدماتها تقدم «إسرائيل» :وسياسيون خبراء 06/05/2013 

 تؤديكليو، ويمكن ان  655وصواريخ بر بحر، التي تمتلك سورية منها ما يصل مداها إلى 

 إلحاق إضرار كبيرة بمنشآت الغاز اإلسرائيلية في البحر المتوسط إلى

ً  إنذاراً  توجه «المهندسين» 06/05/2013   سعيد أبي دير بلدية لرئيس عدليا

موظفا، وان استمرار البلدية في  65وأن عدد المهندسين العاملين في المكاتب يتجاوز الـ

 .اغالق هذه المكاتب الى سيؤديلقوانين مخالفة ا

 في خدمية استثمارية مشاريع إلقامة البنك استعداد يؤكد «والقرى المدن تنمية» مدير 06/05/2013 

 العقبة

اعتماد معظم البلديات على حصتها السنوية من  أّدى إلىوبالتالي ضعف اإليرادات الذاتية ما 

 .المحروقات والضرائب والرسوم

 الجامعي العنف وراء التنمية مكتسبات توزيع في العدالة غياب :وأكاديميون سياسيون 06/05/2013 

خلو النظام التدريسي من المضمون المعمق، الذي يستدعي عكس النظرة المعمقة في ...

 ملء الفراغ باتجاه ايجابي يؤدي الىالتدريس، والذي يتطلب البحث والجهد ما 

 ضانا من النحاس استخراج إلعاقة خفي إسرائيلي دور :الشوابكة 06/05/2013 

ارتفاع اسعار  الى سيؤديمليون برميل، وهذا  15ليكون العجز بين العرض والطلب نحو 

 دوالر للبرميل 255وز النفط عالميا لتتجا

الحروب للسيطرة  الىخاللها  تؤديولفت الى ان األزمة لن تكون اقتصادية، بل سياسية قد 

 على منابع النفط وطرق اإلمداد

ستكون االكثر تأثرا   -ومنها االردن-وأكد أن دول العالم الثالث والدول غير المنتجة للنفط 

 زعزعة االستقرار في هذه الدول الى سيؤديبأي ارتفاع ألسعار النفط؛ مما 

المفارقة أن تشعر بالغربة في وطنك وتعيش وطن اآلخر في : الروائي الفلسطيني جبر 65/042013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140266-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88200-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140257-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140196-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88200-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140082-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140079-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140071-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140071-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140071-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89%C2%BB-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140097-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140093-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/139360-الروائي-الفلسطيني-جبر-المفارقة-أن-تشعر-بالغربة-في-وطنك-وتعيش-وطن-الآخر-في-غربتك.html
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  غربتك

فإن  كل قصصها التي نشرت على اإلنترنت لم تتعامل مع التشاؤم بالمفهوم المجرد، وإن ما 

 ...شعوره باإلحباط الدائم يؤدي إلىبألوان المعاناة التي يعيشها المغترب عن وطنه، وهو ما 

  من دخول المطاعم الشعبية" اللحوم البلدية"ضريبة المبيعات تمنع  29/042013 

ة ضريبة انخفاض المطاعم تحت مظل أدى الىواشاروا الى أن عدم الدقة في األسعار 

 مطعم 3555مطعم من اصل  2255المبيعات الى حدود 

  والجامعة تنفي« اليرموك»إطالق نار في  29/04/2013 

امتدت خارج أسوار الحرم الجامعي، في الوقت الذي استخدم الطلبة الحجارة وآالت الحادة، 

 ...وقوع إصابات بين الطلبة استدعى نقلهم إلى المستشفى للعالج أدى إلىاألمر الذي 

  صور وفيديو.. ''ذكرى هبة نيسان''اهالي معان يحيون  28/04/2013 

ان معان انتفضت لما كانت تعيشه من تهميش في ذلك الوقت معلنة بداية عصر جديد في 

 الديمقراطية في البالد اجمع الىادى تاريخ المملكة 

  صيادلة القطاع العام يلوحون بالتصعيد 28/04/2013 

تحسين اوضاع العاملين  الىالنظام  يؤديوقال إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابة أن 

 .في الجامعات، فوجئت النقابة أن النظام جاء بنتيجة عكسية

  الكرك بال خدمات بسبب العجز في موازنة بلديتها 28/04/2013 

ان الخطوط الرئيسية الناقلة للمحطة تتعرض النفجارات دائمة بسبب الكم الهائل من المياه 

 انسياب هذه المياه إلى مناطق سكانية وزراعية إلىاحيانا  يؤديالعادمة ما 

  يحذر من كارثة في حال رفع اسعار الكهرباء'' العمل االسالمي'' 23/04/2013 

هرباء سلعة ان االنعكاس على المواطن سيبدأ بارتفاع اسعار السلع والخدمات كافة لكون الك

 ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوقع ارتفاع معدالت التضخم إلى يؤديارتكازية وهذا 

تراجع الصادرات الصناعية إلى  إلى ستؤديومن جهة أخرى فان زيادة األسعار هذه 

 تراجع ما يدخل البلد من العملة الصعبة-بحسب البيان–الخارج، مما يعني 

ارتفاع  إلى يؤديلمواد والسلع االستهالكية األخرى، وهذا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وا

 .تكاليف المعيشة على المواطن

ارتفاع معدالت التضخم، ومن المتوقع أن  إلى سيؤديإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

 %5تتجاوز الـ 

إضعاف قدرة المواطن الشرائية، مع مراعاة  إلى سيؤديإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

 أن نسبة عالية من أبناء هذا البلد هم من أصحاب الدخول الثابتة

 سيؤديإن ارتفاع أسعار الكهرباء وكذلك مصادر الطاقة األخرى التي تم تحريرها مؤخرا  

 ارتفاع إيجارات المنازل والمحال التجارية بسبب ارتفاع مدخالت بناء العقار إلى

إغالق بعض  إلى يؤديعليه فإذا تم رفع سعر الكهرباء فسترتفع كلفة اإلنتاج، وهذا قد و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139193-ضريبة-المبيعات-تمنع-اللحوم-البلدية-من-دخول-المطاعم-الشعبية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139184-إطلاق-نار-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139090-اهالي-معان-يحيون-ذكرى-هبة-نيسان-صور-وفيديو.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139165-صيادلة-القطاع-العام-يلوحون-بالتصعيد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139165-صيادلة-القطاع-العام-يلوحون-بالتصعيد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139101-الكرك-بلا-خدمات-بسبب-العجز-في-موازنة-بلديتها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139101-الكرك-بلا-خدمات-بسبب-العجز-في-موازنة-بلديتها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138959-العمل-الاسلامي-يحذر-من-كارثة-في-حال-رفع-اسعار-الكهرباء.html
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 خطوط اإلنتاج أو حتى بعض المصانع

تراجع الصادرات الصناعية إلى  إلى ستؤديومن جهة أخرى فان زيادة األسعار هذه 

 الخارج

  اإلشارات الضوئية معطلة منذ ستة أشهر في عوجان 23/04/2013 

وقوع حوادث  يؤدي إلىبيد أن  سكان المنطقة يتخوفون من قدوم سائق غير مكترث حينها قد 

 .أضراره جسيمة

  الملك يواصل لقاءاته مع قيادات ولجان الكونجرس األميركي 25/04/2013 

كبيرة من الالجئين تدفق أعداد  أدى إلىولفت الملك إلى ان اتساع دائرة العنف في سوريا 

 ...السوريين إلى دول الجوار

  لتحقيق اإلصالح السياسياألردن لم يحسن استثمار فرصة الربيع العربي : ناشطون 25/04/2013 

تصاعدت وتيرتها في اآلونة األخيرة لما شهدته مجموعة من الجامعات من عنف غير 

 .سقوط وفيات إلى أدىمسبوق 

 .إلى إصالحات يؤديوبدأنا نفكر أن  المسار الذي يسير فيه النظام ال 

االنفجار على  إلى سيؤديوهذا العقم الذي يتألف منه النظام والحراك والحركة اإلسالمية 

 ...مستوى الشارع وتعم  الفوضى التي نستحق ها في دولتنا التي نعيش عليها

  سرقات المناهلتستغني عن أغطية الحديد لوقف " المياه" 25/04/2013 

ة لسلطة المياه، كتدفُّق المياه العادمة إلى  سرقة أغطية المناهل الصرف الصحي مشاكل جم 

 .إغالقها يؤدي إلىالشوارع نتيجة سقوط حجارة وأتربة في شبكة الصرف الصحي ما 

  المعتقل الحراسيس يدخل في إضراب مفتوح باليمن 24/04/2013 

صدور  أدى إلىوأوضحت أن السلطات اليمنية قامت بتلفيق تهمة كاذبة لشقيقها األمر الذي 

 سنوات، مشيرة إلى أن شقيقها غادر االردن إلى اليمن للدراسة 6سه حكم بحقه يقضي بحب

  ينفون عالقتهم بقطع الكوابل« أورنج»متضررو  24/04/2013 

تعرضت الى عمل تخريبي، " أورنج"شبكة االتصاالت التابعة لشركة االتصاالت االردنية 

 .الخدمة عن شريحة واسعة من المشتركين وتعطل الكثير من الشركات والبنوك لفصل أدى

الشركة في منطقة تالع العلي في " فايبرات"وقال مصدر من الشركة لمواقع إخبارية إن 

 ...فصل الخدمة الى أدىقطع متعمد؛  العاصمة عمان، تعرضت الى

انقطاع بعض خدمات االنترنت  الى أدىتعرضت شبكة أورنج االردن لحادث طارئ 

 واالتصاالت االرضية والخلوية عن المواطنين

  فنظمن مسيرة في تالع العلي.. الربيع العربي يصيب الفلبينيات 24/04/2013 

وضوح التعليمات الخاصة بالعامالت، وتعدد المسؤوليات التي تخصص عملية االستقدام، 

 ...حدوث فجوة كبيرة أدى إلىاالمر الذي 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138754-الإشارات-الضوئية-معطلة-منذ-ستة-أشهر-في-عوجان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138754-الإشارات-الضوئية-معطلة-منذ-ستة-أشهر-في-عوجان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138739-الملك-يواصل-لقاءاته-مع-قيادات-ولجان-الكونجرس-الأميركي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138739-الملك-يواصل-لقاءاته-مع-قيادات-ولجان-الكونجرس-الأميركي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138621-ناشطون-الأردن-لم-يحسن-استثمار-فرصة-الربيع-العربي-لتحقيق-الإصلاح-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138609-المياه-تستغني-عن-أغطية-الحديد-لوقف-سرقات-المناهل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138532-المعتقل-الحراسيس-يدخل-في-إضراب-مفتوح-باليمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138532-المعتقل-الحراسيس-يدخل-في-إضراب-مفتوح-باليمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138473-متضررو-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138477-الربيع-العربي-يصيب-الفلبينيات-فنظمن-مسيرة-في-تلاع-العلي.html
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  لماذا جّمدت رئاسة الوزراء مشروع األوبرا؟ 26/04/2013 

بالرغم مما تمر به األمانة من عجز مالي ملحوظ ووضع اإلجراءات الكفيلة للحد من األوامر 

 الخطط المالية الموضوعة تؤدي لتجاوزضافية التي التغييرية واألعمال اإل

  انقالب إطفائية للدفاع المدني دون إصابات بشرية 22/04/2013 

انقالبها أثناء خروجها في مهمة خدمية بالقرب  إلىأدى تعرضت سيارة إطفاء لحادث سير 

 .من جسر سلحوب على طريق جرش، وفق المركز االعالمي لمديرية الدفاع المدني

 نرفض الوجود األميركي : ''الوطنية لالصالح''واالخوان  22/04/2013 

تصريح المسؤولين في بعض الدول الغربية حول نيتهم تقديم معدات عسكرية لهذا الغرض 

زج األردن في أتونه وتعريض مصالحه  إلى ويؤدييشكل تدخال سافرا في الشأن السوري، 

 ".واستقراره ومستقبل شعبه لمخاطر حقيقية

اعتبرت ما يجري في سوريا شأنا داخليا يجب معالجته من دون أي تدخل خارجي، كما 

 .قتل المدنيين وتدمير المؤسسات والمنشآت السورية إلى تؤديأدانت كافة أعمال العنف التي 

  يهاجمان مواطني الهاشمية والمسؤول التلوث البيئي« السرطان والعقم» 21/04/2013 

ظهور أنواع عديدة من  إلى أدىمثل تركيب فالتر على مداخن المنشآت الصناعية، 

 .األمراض المزمنة والخطيرة على صحة مواطني اللواء نتيجة هذه الملوثات

أن قلة التشجير باللواء من شأنه المساهمة بزيادة حدة التلوث في ظل وجود منشآت صناعية 

توفير أجواء موبوءة وخصبة النتشار أمراض مختلفة مختلفة ومتعددة تصيب  إلى تؤدي

تعكير صفو أجواء اللواء وتلويثه عبر الغازات المنبعثة  إلى يؤديسكان اللواء، األمر الذي 

 .ناعية المنتشرة في اللواءمن المنشآت الص

  يسجل عدداً من المخالفات في انتخابات ثانية عمان'' راصد'' 20/04/2013 

توقف العملية االنتخابية، ومنها  إلى أدىو أغلقت عدة مراكز انتخابية أبوابها للغداء مما 

 .مركز موسى بن نصير في األخضر، ومدرسة يوسف بن تاشفين في منطقة األخضر

تأخر  إلى ادىوقال التحالف ان تأخر وصول سجالت الناخبين وبعض أعضاء اللجان 

 العملية االنتخابية في عدد من مراكز االقتراع

  تعديل مواعيد الزيارة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية 23/04/2013 

 صعوبة تقديم الخدمة العالجية للمرضى بشكل تام يؤدي إلىجود الزوار، استمرار و

  األقصىوزير األوقاف يحذر من عواقب أداء صلوات يهودية في  13/04/2013 

 يؤديوقال القضاة إن هذه التصريحات أثارت استياء المسلمين في كافة انحاء العالم مما قد 

 ستؤدياشعال حرب دينية في المنطقة مؤكدا  على رفض هذه التصريحات الخطيرة التي  الى

 فعل سلبية وقوية لردود

فين والمستوطنين تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات دولة االحتالل لكبح جماح المتطر

 ما ال يحمد عقباه الى سيؤديونشاطهم والذي 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138340-لماذا-جمّدت-رئاسة-الوزراء-مشروع-الأوبرا؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138340-لماذا-جمّدت-رئاسة-الوزراء-مشروع-الأوبرا؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138301-انقلاب-إطفائية-للدفاع-المدني-دون-إصابات-بشرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138301-انقلاب-إطفائية-للدفاع-المدني-دون-إصابات-بشرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138332-الاخوان-و-الوطنية-للاصلاح-نرفض-الوجود-الأميركي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138132-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138105-راصد-يسجل-عدداً-من-المخالفات-في-انتخابات-ثانية-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137945-تعديل-مواعيد-الزيارة-في-مستشفيات-الخدمات-الطبية-الملكية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137945-تعديل-مواعيد-الزيارة-في-مستشفيات-الخدمات-الطبية-الملكية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137913-وزير-الأوقاف-يحذر-من-عواقب-أداء-صلوات-يهودية-في-الأقصى.html
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 في المئة  1مجلس الوزراء يفرض رسوم تعدين على عائدات الفوسفات بنسبة  18/04/2013 

تحقيق الشركة ربحا مقداره  أدى الى، ما (مليون دينار 99)وبيعت حصة الحكومة فيها بمبلغ 

 .فقط 1559خالل عام ( مليون دينار 169)

  تعديل مواعيد الزيارة في المستشفيات العسكرية 18/04/2013 

 صعوبة تقديم الخدمة العالجية للمرضى يؤدي الىاستمرار وجود الزوار، 

إفالت المتسببين باالعتداءات على مقارنا والسكوت عنهم مشاركة : «العمل اإلسالمي» 18/042013 

  فيها

المجتمع الدولي باالضطالع بمسؤولياته إزاء األسرى الفلسطينيين واألردنيين والعرب، "

استشهاد أعداد كبيرة  الى أدىالذين يتعرضون ألبشع أشكال المعاملة على يد الصهاينة، ما 

 ".من األسرى جراء التعذيب النفسي والجسدي واإلهمال الطبي

  كفانا عنفا وغطرسة: ''ال للعنف الجامعي'' مسيرة  16/04/2013 

 أدى إلىوتأتي هذه الوقفة بعد ما شهدته بعض الجامعات األردنية مؤخرا من عنف طالبي 

 مقتل طالب وطعن آخر وتخريب في الممتلكات

  اصابة بحوادث مختلفة بالمملكة 10وفاة و 16/04/2013 

إصابتها بكسور  الى أدىحادث دهس تعرضت له سيدة في منطقة صالحية العابد مما 

 وجروح مختلفة بالجسم

سنوات عن الطابق الثاني لمنزل عائلتها أثناء قيامها باللعب ( 6)سقوط طفلة تبلغ من العمر 

 ...إصابتها بجروح ورضوض الى أدىمحافظة الزرقاء، مما / في منطقة الغويرية 

 األردنيون يرون أن األمور ال تسير في االتجاه الصحيح: استطالع 15/04/2013 

ص في نق أدى إلىمن المستجيبين بأن وجود الالجئين في منطقة سكناهم % 59وأفاد 

 .الخدمات العامة المقدمة لهم

  النقابات تعاني من انعدام وجودها السياسي: عبيدات 15/04/2013 

لتفاقم الخالفات في عدد من القضايا وغياب اإلسالميين والتدخل غير المباشر من أطراف 

 .تكبيلها، ووضعها في زاوية بعيدة عن توجهات منتسبيها إلى أدىحكومية بها، األمر الذي 

ايجاد حالة من الفرز بين النقابات يين التيار القومي  الىالملف السوري  ادىلالسف الشديد، 

 يواإلسالم

هذا الفرز هم زمالؤنا القوميون بعد فوز التيار اإلسالمي في دول الربيع العربي، األمر الذي 

 .ان يناصبونا العداء دون سبب إلىبهم  أدى

تراجع دور النقابات على  إلى أدىوما زاد من تفاقم األمر سوءا الملف السوري الذي 

 المستوى المحلي المطالب باإلصالح

االنفصال غير الواضح بين التيارين  الى أدىفي الحقيقة الربيع العربي والملف السوري 

 اللذين يقودان النقابات المهنية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137752-مجلس-الوزراء-يفرض-رسوم-تعدين-على-عائدات-الفوسفات-بنسبة-5-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137852-تعديل-مواعيد-الزيارة-في-المستشفيات-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137852-تعديل-مواعيد-الزيارة-في-المستشفيات-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137751-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137751-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137751-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137549-مسيرة-لا-للعنف-الجامعي-كفانا-عنفا-وغطرسة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137510-وفاة-و52-اصابة-بحوادث-مختلفة-بالمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137285-استطلاع-الأردنيون-يرون-أن-الأمور-لا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137277-عبيدات-النقابات-تعاني-من-انعدام-وجودها-السياسي.html
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فمعظم الجامعات الخاصة تهدف الى الربح المادي، وبالتالي فقد أنشأت الكثير من الكليات، 

 .تزايد حدة المشكلة الى أدىوخرجت آالف، االمر الذي 

  التوجه لنقل دار البر من قصر الهاشمية 14/04/2013 

ان يصبحوا  أدى الىإذ إنها تفتقر إلى برامج تهيئة لدمج األطفال المنتفعين في المجتمع ما 

 سؤوليةاتكاليين وال يتحملوا الم

  بوائك األقصى باكية 14/04/2013 

فهذه العقليات ترفض القبول بوجود رأي شعبي مطالب بالتغيير واإلصالح، وتعتبر النشاط 

 افتعال األزمات في الشارع يؤدي إلىالشعبي تعديا  على سلطاتها؛ مما 

 « األوكسجين»تحويل الجئ من البقعة إلى العقبة للعالج بـ  13/04/2013 

 أدى إلىلكن قبل ثالث سنوات تبين أنه يعاني من نقص باألوكسجين الوارد إلى الدماغ؛ مما 

 .تعطيل الجهاز المسؤول عن النطق

  بمرض التوحد وال مراكز حكومية للعالجآالف مصاب  13/04/2013 

 .قلة التواصل بين أفراد األسرة أدى إلىوأصبح كل فرد مشغول بأشيائه الخاصة، ما 

  مبيتعنف إربد : الوطنية لإلصالح 13/04/2013 

يشير إلى اصرار النظام السياسي على مواجهة وقمع حركات االحتجاج السلمية وعلى 

 .تفاقم االزمة السياسية واالقتصادية في البالد أدى إلىافالسه السياسي الذي 

  افتتاح مستشفى الزرقاء الجديد قبل نهاية العام الحالي 13/04/2013 

انخفاض نسبة انبعاث الغازات وخاصة اكسيد  سيؤدي الىواكد ان تركيب هذه الوحدة 

 .وان تركيب هذه الوحدة سينعكس ايجابيا على صحة المواطنينالكبريت 

 الحراك « شيطنة»األمن الناعم انتهى وخطة رسمية لـ : نواب وسياسيون 13/04/2013 

ف هذا النوع من التضييق على حرية التعبير قاصر النظر وال تهمه المصلحة من يقف خل"

 ".مواجهات بين ابناء الشعب االردني الواحد الىمثل هذه السياسات  وستؤديالوطنية، 

فوضى اجتماعية وحالة من  الىبنا  ستؤديلخلق حالة من الصراع بين شرائح المجتمع "...

       ".الصراع بين العشائر ومكونات المجتمع

 لقطات من الملتقى  12/04/2013 

 .التدافع واالختالط أدى إلىاشتكى الحضور من ضيق الممرات الخارجية األمر الذي 

  األردن يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 12/04/2013 

ب التي تمضي قدما  في اإلصالح التعافي االقتصادي للدول األعضاء وبخاصة في دول الجنو

 نتيجة حتمية مؤداها إيجاد منطقة أورو سيؤدي إلىوالديمقراطية الفتا  إن ذلك كله 

  الحرجية في لواء الوسطيةاعتداءات على األشجار  11/04/2013 

أن أصحاب المواشي يستخدمون ظالل هذه األشجار الحرجية والمعمرة كزرائب لألغنام 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137182-التوجه-لنقل-دار-البر-من-قصر-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137182-التوجه-لنقل-دار-البر-من-قصر-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137163-بوائك-الأقصى-باكية.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137163-بوائك-الأقصى-باكية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137122-تحويل-لاجئ-من-البقعة-إلى-العقبة-للعلاج-بـ-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137056-8-آلاف-مصاب-بمرض-التوحد-ولا-مراكز-حكومية-للعلاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137034-الوطنية-للإصلاح-عنف-إربد-مبيت.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137108-افتتاح-مستشفى-الزرقاء-الجديد-قبل-نهاية-العام-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137108-افتتاح-مستشفى-الزرقاء-الجديد-قبل-نهاية-العام-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137039-نواب-وسياسيون-الأمن-الناعم-انتهى-وخطة-رسمية-لـ-
http://www.assabeel.net/old/محراب/136930-لقطات-من-الملتقى.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/136930-لقطات-من-الملتقى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136890-اعتداءات-على-الأشجار-الحرجية-في-لواء-الوسطية.html
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 إعدام وتخريب هذه األشجار الحرجية ومنها شجر البلوط أدى الىوالماعز واألبقار، ما 

 تقر وتعد بالحل « األمانة»مواطنون في البيادر يشتكون تدني مستوى الخدمات و 11/04/2013 

يشير إلى أمانة عمان عاجزة عن أداء واجباتها في المناطق البعيدة عن أنظار المسؤولين؛ 

 النفايات التي بدورها ستجلب الحشرات الناقلة لألمراض لتراكم أدى

  القبض على داهس الفتاة بشارع االستقالل 10/04/013 

عمليات مديرية شرطة وسط عمان بتعرض فتاة لحادث دهس من قبل سائق باص على دوار 

 .وفاتها أدى إلىباتجاه شارع االستقالل مما ( دوار الداخلية)جمال عبد الناصر 

  واألمن يدقق على هويات الطلبة.. الدرك يحيط بجامعة جرش 10/04/2013 

والعصي  يشار إلى اندالع وتجدد مشاجرات عنيفة بين طلبة الجامعة استخدمت فيها الحجارة 

 تحطيم ممتلكات خاصة بالجامعة ادى إلىاألمر الذي 

 وليدة الربيع العربياألزمة التي تمر بالبالد مركبة وليست : نقابيون وحزبيون 09/04/2013 

خسائر سياسية واقتصادية لم يدفع ثمنها  أدى إلىأن ضعف التخطيط وقصر النظر الرسمي 

 .سوى المواطن األردني

  نقاشات تحث للتعامل بشفافية مع التمويل اإلنساني لالجئين السوريين 09/04/2013 

اإلعاقة  أّدى إلىفقدان أحد أفراد العائلة، أو التعرض ألعمال عنف أو مشاهدتها، أو صراع 

 .الجسدية

  إضراب لعمال سكة الحديد في معان 09/04/2013 

 أدىعامال،  55وحسب مصادر خاصة للسبيل فإن إضراب العاملين الذين يصل عددهم الى 

 إحداث خلل كبير في حركة عربات السكة الحديدية الى

  (صور)حال يرثى لها وشكوى من سوء المرافق .. مدارس معان 09/04/2013 

خلو  ادى الى حيث اتسخت مالبسهم من اثر الحرائق واستنشاقهم آلثار الدخان االمر الذي

 المدارس من الجو الصحي المالئم لتعلم الطلبة

  خبراء يدعون إلى إحياء فكر بن نبي 09/04/2013 

 إلى أدىكما يؤكد على ضرورة التوازن بين االستهالك والموارد وإن حدث خلل بينهما 

 .أزمة، وهو ماحدث خالل األزمة المالية العالمية

االنتقال من إنتاج  إلى أدىفإصدار الدوالر الواحد صار يعطي عشرة دوالرات، وهذا "

 ".حقيقي مبني على إنتاج السلع إلى اقتصاد وهمي مبني على نقود غير حقيقية

  محطة تنقية متحركة لمنع كارثة في إربد 09/04/2013 

ربطوا عقاراتهم بطريقة غير مشروعة على شبكة الصرف الصحي التابعة لمحطة الشاللة 

 مترا مكعب  35تدفق مياه عادمة يقدر حجمها بنحو  إلى وأدىقيد التنفيذ، 

كارثة في شرق مدينة اربد تهدد الوضع  إلىتدفق المياه العادمة  يؤدييحذر مواطنون من أن  

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136845-مواطنون-في-البيادر-يشتكون-تدني-مستوى-الخدمات-و
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136749-القبض-على-داهس-الفتاة-بشارع-الاستقلال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136749-القبض-على-داهس-الفتاة-بشارع-الاستقلال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136730-الدرك-يحيط-بجامعة-جرش-والأمن-يدقق-على-هويات-الطلبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136647-نقابيون-وحزبيون-الأزمة-التي-تمر-بالبلاد-مركبة-وليست-وليدة-الربيع-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136635-نقاشات-تحث-للتعامل-بشفافية-مع-التمويل-الإنساني-للاجئين-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136635-نقاشات-تحث-للتعامل-بشفافية-مع-التمويل-الإنساني-للاجئين-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136632-إضراب-لعمال-سكة-الحديد-في-معان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136632-إضراب-لعمال-سكة-الحديد-في-معان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136540-مدارس-معان-حال-يرثى-لها-وشكوى-من-سوء-المرافق-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136473-خبراء-يدعون-إلى-إحياء-فكر-بن-نبي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136473-خبراء-يدعون-إلى-إحياء-فكر-بن-نبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136448-محطة-تنقية-متحركة-لمنع-كارثة-في-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136448-محطة-تنقية-متحركة-لمنع-كارثة-في-إربد.html
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والمزروعات، متخوفين من ازدياد معاناتهم صيفا مع ارتفاع درجات البيئي والمياه الجوفية 

 .الحرارة

 المحامون يستهجنون الصمت إزاء قضية األسرى  09/04/2013 

، والذي يعتبر 135سامر العيساوي عن الطعام الذي دخل يومه الـ استمرار اضراب األسير

 .إدخاله في حالة صحية حرجة الى أدىأطول إضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، مما 

  صحة البلقاء تنظم مسيرة واحتفاال للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم 09/04/2013 

الحاجة  سيؤدي إلىالظاهرة  وأن ه وأمام هذه األرقام المذهلة التي تدق  ناقوس الخطر بتفاقم

 الكبيرة على الخدمات الصحية

 تحذر من تجدد حرائق الصيف اإلسرائيلية في األغوار « الزراعة» 08/04/2013 

إشعال  أدى إلىوانتقلت تلك الحرائق إلى العديد من المزارع في الجانب األردني، مثلما 

 .اإلسرائيليين األعشاب في منطقتهم إلى انتقال الشرر إلى الجانب الشرقي واشتعال النيران

  الممنوعين من الخطابةالقضاة يعيد خطباء المساجد  08/04/2013 

انطالق كالم ال يفهم  يؤدي الىمبينا  أن كثيرا  من الخطباء يقومون بأداء الخطبة ارتجاليا، ما 

 ...لذاته

  0413ارتفاع ضغط الدم محور اهتمام يوم الصحة العالمي لعام  09/04/2013 

ت الدماغية زيادة مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتا إلى يؤديال سيما أن هذا المرض 

 والفشل الكلوي

اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من  إلىارتفاع ضغط الدم ويؤدي 

 .المشاكل الصحية الخطيرة

  وفاة شخص وإصابة آخر إثر تدهور مركبة في مرج الحمام 07/04/2013 

مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء اليوم مع حادث تدهور مركبة في منطقة مرج 

 ...وفاة شخص وإصابة آخر بكسور الى أدىرب جسر الفردوس مما ق/ الحمام

  التصدير يقفز بأسعار البندورة 07/04/2013 

تزويد  سيؤدي الىسيبدأ انتاج البندورة المكشوفة في مناطق األغوار الوسطى ودير عال؛ ما 

 ...طن 555و 255السوق المحلية بحاجتها اليومية المقدرة بما بين 

 اصابة طالب بالكبد الوبائي في مأدبا  07/04/2013 

اكتشفت عدد من الحاالت المصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي بين صفوف الطلبة في قضاء 

 .تعطيل عدد من طلبة المدارس في تلك المنطقة ادى الىالعريض بمحافظة مادبا ما 

  تعديالت قانون المخدرات تستر على الجرم بال مبررات قانونية: مختصون 07/04/2013 

ا الظاهرة بحم لتفشي سيؤديوشدد على أن  إقرار القانون  اية قانونية وللمجاهرة بالتعاطي مم 

 يهدد النسيج المجتمعي واألمن الوطني

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136444-المحامون-يستهجنون-الصمت-إزاء-قضية-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136444-المحامون-يستهجنون-الصمت-إزاء-قضية-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136623-صحة-البلقاء-تنظم-مسيرة-واحتفالا-للوقاية-من-مرض-ارتفاع-ضغط-الدم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136623-صحة-البلقاء-تنظم-مسيرة-واحتفالا-للوقاية-من-مرض-ارتفاع-ضغط-الدم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136411-القضاة-يعيد-خطباء-المساجد-الممنوعين-من-الخطابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136294-ارتفاع-ضغط-الدم-محور-اهتمام-يوم-الصحة-العالمي-لعام-2013.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136246-وفاة-شخص-وإصابة-آخر-إثر-تدهور-مركبة-في-مرج-الحمام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136246-وفاة-شخص-وإصابة-آخر-إثر-تدهور-مركبة-في-مرج-الحمام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136104-التصدير-يقفز-بأسعار-البندورة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136104-التصدير-يقفز-بأسعار-البندورة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136230-اصابة-طلاب-بالكبد-الوبائي-في-مأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136230-اصابة-طلاب-بالكبد-الوبائي-في-مأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136105-مختصون-تعديلات-قانون-المخدرات-إشاعة-وتستر-على-الجرم-بلا-مبررات-قانونية.html
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  تؤجر مقالع في أراض حرجية كثيفة األشجار في مناطق زيود وسيل حسبان« الزراعة» 07/04/2013 

غربية الجنوبية من منطقة المرامل، وضمن موقع أشجار الموقع المقترح يقع من الجهة ال

 .طمرها إلى سيؤدي؛ مما 15إلى  25حرجية بكثافة تتراوح بين 

 يحتوي مواد كيميائية « منشط»إلغاء تسجيل  07/04/2013 

ضرر  إلى تؤديإلغاء تسجيل المستحضر إلى احتوائه على مواد كيماوية وبتراكيز عالية، قد 

 .على صحة المستهلك

  ل قانون البلديات الحاليخبيران يؤكدان اهمية تعدي 06/04/2013 

حدوث خلل وترهل، بقيت تعاني  الى ادىبل سيطرت عليها القرارات الفردية والعشائرية ما 

 .منه اداراتها حتى اللحظة

" ارهاق"اجراء تعيينات أدت إلى  إلى أدىوعدم وجود مراقبة ومتابعة حثيثة ألدائهم 

 .البلديات ماليا واداريا، والذي ما زالت تعاني منه لغاية اللحظة

حدوث مشكالت واعباء اضافية على  إلى سيؤديوقاال ان االنتخابات وفقا للوضع القائم 

 البلديات ال سيما في غياب النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات رادعة

  حماية المستهلك تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي 06/05/2013 

تعدي أطراف العملية  الى أدى( الفوضوي)ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر 

التبادلية األقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على 

 ...زيادة بؤر الفقر والبطالة الى أدىالمستهلكين، وهو ما 

  تحرك دعوى ضد معتدين على طبيب« الصحة» 06/04/2013 

 أدىتشير فيها الى قيام المشتكى عليه باالعتداء على موظف في أثناء العمل الرسمي، مما 

 .«ساعات عن العمل 6تعطيل وتوقف مرفق من مرافق المستشفى لمدة  الى

 -سائقون في اعتصام المجلس يؤكدون تكسير زجاج خمس سيارات على خط عمان  05/04/2013 

 السعودية 

 أدىواشاورا الى وقوع مشادات كالمية بينهم ورجال االمن ما لبثت أن تطورت الى اشتباك 

 .وقوع إصابات متعددة بين الطرفين الىفي النهاية 

رجل امن من بينهم  22إصابة الى ادىوقوع حادث دهس   ه اكد االمن العام في بيان لهبدور

 العميد حمدي الحياري في يده

  وتتحفظ عليه" تايجر كينج"تلغي تسجيل مستحضر « الغذاء والدواء» 05/04/2013 

المسجل كمكمل غذائي ( تايجر كينج)ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تسجيل مستحضر 

 تؤدي الىالحتوائه على مواد كيماوية وبتراكيز عالية قد ( منشط)ذي استخدامات محددة 

 ضرر على صحة المستهلك

  «مؤتة»حراكات شبابية تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم العنف الجامعي وأحداث  05/04/2013 

حدوث تراجع كبير  إلى أّدىواعتبر البيان أن  التعامل األمني الرسمي مع الجامعات األردنية 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136103-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136093-إلغاء-تسجيل-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136071-خبيران-يؤكدان-اهمية-تعديل-قانون-البلديات-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136035-حماية-المستهلك-تعارض-عودة-وزارة-التموين-بالشكل-التقليدي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136035-حماية-المستهلك-تعارض-عودة-وزارة-التموين-بالشكل-التقليدي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135962-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135920-سائقون-في-اعتصام-المجلس-يؤكدون-تكسير-زجاج-خمس-سيارات-على-خط-عمان-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135920-سائقون-في-اعتصام-المجلس-يؤكدون-تكسير-زجاج-خمس-سيارات-على-خط-عمان-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135920-سائقون-في-اعتصام-المجلس-يؤكدون-تكسير-زجاج-خمس-سيارات-على-خط-عمان-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135900-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135912-حراكات-شبابية-تحمل-الحكومة-مسؤولية-تفاقم-العنف-الجامعي-وأحداث-
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 في دور الجامعات

تدن ي  إلى أدىأصبحت الجامعات مرتبطة بمكاتب األمن بمختلف األجهزة األمنية، ما "

 ...اإلنتاجية العلمية

 اعتصام تضامني مع الشهيد ابو حمدية اليوم : اربد 04/04/2013 

عاما  كان قد أصيب بمرض السرطان وعانى من  32يذكر أن الشهيد ميسرة أبو حمدية 

 ...تفاقم وضعه الصحي إلى أدىاإلهمال الطبي المتعمد مما 

  وقوات األمن يوقع إصابات« النواب»احتكاك بين سائقين معتصمين أمام  04/042013 

وقوع  الىفي النهاية  أدىوقوع مشادات كالمية بينهم ما لبثت أن تطورت الى اشتباك 

 .الطرفينإصابات متعددة بين 

  النقابات المهنية تدعو لحوار الطالب ومعاقبة المسيء 04/04/2013 

 .نتائج كارثية على مستوى الوطن الى تؤديوردات الفعل السريعة التي 

  حول االنتخابات النيابية'' المستقلة لالنتخاب''الملخص التنفيذي لتقرير  03/04/2013 

شك ل قرب موعد انسحابات المرشحين من موعد االنتخاب تحديا بالغ الصعوبة في كذلك 

 .مضاعفة العبء اللوجستي واالداري إلىذلك  ادىعملية تصميم وطباعة أوراق االقتراع و

  وفاة شخص بحادث سير في العاصمة 03/04/2013 

واصطدامه بالكندرين وانقالبه على إحدى ( ونش يستخدم في ضخ االسمنت)حادث تدهور 

 .محاصرة الشخص داخل المركبة أدى الىالمركبات على إشارات المسلخ ما 

  الواسطة وغياب القانون وراء العنف الجامعي: اكاديميون 03/04/2013 

مشيرا الى ان التزايد الكمي السريع في عدد مؤسسات التعليم العالي مع عدم توازن ذلك 

 .احداث خلل في العملية التعليمية  ادى الىتقدم النوعي بال

  مفتشو وزارة التنمية يشكون اخفاء تقاريرهم السرية 03/04/2013 

ان الوزارة تتعامل معهم على اساس التهميش والتجميد وكأنهم زيادة وعبء على الوزارة ما 

 .حرمانهم من حقوقهم وعدم اعتماد تقاريرهم ادى الى

  اعتصام غاضب أمام النقابات للتعبير عن الغضب بعد استشهاد األسير 03/04/2013 

والتعنُّت الكبير لقوات المعتقالت الصهيونية في اإلفراج عنه ليحصل على عالج مناسب، 

ا   ".استشهاده أدى إلىمم 

 وفاة الطالب هميسات يوم أسود في تاريخ التعليم العالي: «ذبحتونا» 03/04/2013 

وفاة طالب في كلية  أدى الىفي تصريح صحافي صدر أمس إن ما حدث في جامعة مؤتة، و

 ...الهندسة

  واالدارة تعلق الدوام.. مشاجرة عشائرية بجامعة الزيتونة 04/04/2013 

نشبت مشاجرة بين طلبة من جامعة الزيتون صباح اليوم الخميس استخدمت خاللها االسلحة 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135795-اربد-اعتصام-تضامني-مع-الشهيد-ابو-حمدية-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135753-احتكاك-بين-سائقين-معتصمين-أمام-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135756-النقابات-المهنية-تدعو-لحوار-الطلاب-ومعاقبة-المسيء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135756-النقابات-المهنية-تدعو-لحوار-الطلاب-ومعاقبة-المسيء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135685-الملخص-التنفيذي-لتقرير-المستقلة-للانتخاب-حول-الانتخابات-النيابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135679-وفاة-شخص-بحادث-سير-في-العاصمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135679-وفاة-شخص-بحادث-سير-في-العاصمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135673-اكاديميون-الواسطة-وغياب-القانون-وراء-العنف-الجامعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135672-مفتشو-وزارة-التنمية-يشكون-اخفاء-تقاريرهم-السرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135672-مفتشو-وزارة-التنمية-يشكون-اخفاء-تقاريرهم-السرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135544-اعتصام-غاضب-أمام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-الأسير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135544-اعتصام-غاضب-أمام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-الأسير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135532-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135803-مشاجرة-عشائرية-بجامعة-الزيتونة-والادارة-تعلق-الدوام.html
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 اصابة احد الطالب في انفه ادى الى، ما البيضاء وتم التراشق بالحجارة

  اعتصام غاضب أمام النقابات للتعبير عن الغضب بعد استشهاد األسير 03/02/2013 

حت بذلك زوجته، والتعنُّت الكبير لقوات المعتقالت  إجراء تجارب لألدوية عليه، كما صر 

ا   ".استشهاده أدى إلىالصهيونية في اإلفراج عنه ليحصل على عالج مناسب، مم 

  اعتصام امام النقابات للتعبير عن الغضب بعد استشهاد ابو حمدية 02/04/2013 

والتعنت الكبير لقوات المعتقالت الصهيونية في االفراج عنه ليحصل على عالج مناسب مما 

 .استشهاده  أدى الى

  «الصحة»وال يهمنا من جاء لـ« الحكي»سئمنا : نقيب الممرضين 02/04/2013 

ان تغير الحكومة من نهجها في التعامل مع مطالب المواطنين والمهنيين والتحول الى النهج 

 .االستجابة لتلك المطالب يؤدي الىوبما  الجدي في التعامل مع تلك المطالب

  قطع المياه عن محافظات الجنوب ومأدبا والزرقاء واألزرق 02/04/2013 

وذكر الموظفون ان في علميات ضخ المياه هناك امور فنية إذا ما تم التعامل معها بشكل 

 حدوث تلوث في المياه تؤدي إلىخاطئ، فقد 

 يحذرون من كارثة في القدس « مهرجان األرض كرامة وشعب»مشاركون في  02/04/2013 

 عصاميته الى تؤدياننا لم نرتق الى تفكير جماعي يفضي الى تالحم وقوة 

  المسؤولية في بناء األَوطان 01/04/2013 

الثورة والذى بلغ درجة من اإلعنات واالستبداد  أدَّى إلىثم ظلم نظام مبارك قبل الثورة الذي 

 .والفساد واإلفساد ما فاق كل من سبقه من العصور

 مشاجرة طالب عشائرية في جامعة جرش  01/04/013 

واستغالل رموز النظام البائد من الفلول مع تحالفهم مع بعض السياسيين الذين أخفقوا في 

 تفاقم األمر أدَّى إلىتحقيق ما كانوا يطمحون إليه من مكاسب عاجلة أو مناصب زائلة 

 أهالي وادي األردن يفتحون مزارعهم لألغنام لتأكل الباذنجان  01/04/2013 

عة دون أي أن االتفاقية التي تنص على تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين الدول الموق

 وقف نزيف الخسائر إلىفي حال تطبيقها، خاصة مع الجانب العراقي  ستؤديقيود أو رسوم 

  بال كوتا. .وزيرا وامرأة واحدة 18حكومة مصغرة من  31/03/2013 

باألوضاع  أدىالمطلوب هو تغيير النهج العام الذي »وتقول شخصيات سياسية معارضة إن 

 ...ما وصلت إليه من ناحية المديونية وتفكيك المؤسسات العامة إلى

 األحد العالم أخبار موجز 31/03/2013 

امه الناسف ليل السبت في تمبكتو قرب حاجز عسكري عند احد مداخل فجر انتحاري حز

 ...مقتله ادى الىهذه المدينة التاريخية في شمال غرب مالي، مما 

  «المالئكةجنس »النواب مشغولون بمناقشات : «الوطني الدستوري» 30/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135544-اعتصام-غاضب-أمام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-الأسير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135544-اعتصام-غاضب-أمام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-الأسير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135511-اعتصام-امام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-ابو-حمدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135511-اعتصام-امام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-ابو-حمدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135436-نقيب-الممرضين-سئمنا-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135451-قطع-المياه-عن-محافظات-الجنوب-ومأدبا-والزرقاء-والأزرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135451-قطع-المياه-عن-محافظات-الجنوب-ومأدبا-والزرقاء-والأزرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135443-مشاركون-في-
http://www.assabeel.net/old/محراب/135324-المسؤولية-في-بناء-الأَوطان.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/135324-المسؤولية-في-بناء-الأَوطان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135921-مشاجرة-طلاب-عشائرية-في-جامعة-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135921-مشاجرة-طلاب-عشائرية-في-جامعة-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135332-أهالي-وادي-الأردن-يفتحون-مزارعهم-للأغنام-لتأكل-الباذنجان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135332-أهالي-وادي-الأردن-يفتحون-مزارعهم-للأغنام-لتأكل-الباذنجان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135165-حكومة-مصغرة-من-18-وزيرا-وامرأة-واحدة-بلا-كوتا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135161-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135035-
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إن النهج االقتصادي الذي سادَ وسياساٍت حكومية معزولة في مكاتبها أوجد حالة  من 

 ...ضمور القواعد االجتماعية أدى الىاالنفصال بين الدولة والمجتمع؛ مما 

  إصابة بسرطانات القولون والمستقيم 110 30/03/2013 

وأكد أن السرطان بات يصنف في الدول المتقدمة بمرض مزمن؛ كون هناك تطورات علمية 

 ...حدوث نسبة من الخمول في نمو األورام السرطانية تؤدي الىباتت 

  وحريق بمستشفى الرمثا.. وفاة شخص بحادث سير بمادبا 29/03/2013 

وفاة  أدى الىوبكب في منطقة المريجمة، مما ( ديانا)حادث تصادم وقع ما بين شاحنة 

 .عاما( 53)عمره و( م،س)المدعو

  أحداث شغب بلواء الحسينية إثر مقتل شاب برصاص األمن 28/03/2013 

وكانت قوات أمنية اطلقت النار على احد السيارات فجر امس االربعاء في لواء الحسينية مما 

 .قتل شاب متأثرا برصاصات اخترقت منطقة الرقبة والصدر أدى الى

  الملك يحذر من مواجهات إقليمية تؤدي إلى نتائج كارثية 13/03/2013 

  «األمانة»توصيات رقابية بوقف هيكلة  27/03/2013 

دائرة؛ مما يعني وجود  26في حين بلغ عدد الدوائر بموجب الهيكل التنظيمي بعد التعديالت 

 زيادة االعباء المالية لالمانة ادى الىمديرا بال ادارات دون مبرر لذلك، مما  11

انية في السلط إلى  27/03/2013    «شارع خمارات»مواطنون يتخوفون من تحول شارع الصوَّ

بات شارع الصوانية مخيفا  من ازدياد أعداد الخمارات، ونخشى "من جهته قال علي الدبعي 

 "ما ال يحمد عقباه إلىهذا األمر  يؤديأن 

أبناؤنا في خطر فدور البيت تربوي إرشادي، وكثرة محالت بيع : "وقال سليمان الزعبي

 ".استمراء مشاهدتها حتى تعاطيها إلى سيؤديالخمور 

مسلم محافظ، ويجب على البلدية إيقاف ترخيص محالت بيع الخمور؛ وإال  نحن مجتمع"

استفزاز الناس، فالطفيلة على سبيل المثال محافظة خالية من محالت  إلىهذا األمر  سيؤدي

 "بيع الخمور

بات شارع الصوانية مخيفا  من ازدياد أعداد الخمارات، ونخشى "من جهته قال علي الدبعي 

 ".ما ال يحمد عقباه إلىر هذا األم يؤديأن 

أبناؤنا في خطر فدور البيت تربوي إرشادي، وكثرة محالت بيع : "وقال سليمان الزعبي

 ".استمراء مشاهدتها حتى تعاطيها إلى سيؤديالخمور 

  الملك يحذر من مواجهات إقليمية تؤدي إلى نتائج كارثية 27/03/2013 

وأكد في كلمته التي ألقاها في القمة العربية في الدوحة إن األوضاع مأساوية في سوريا 

 .نتائج كارثية إلى تؤديمواجهات إقليمية قد  الى تؤديتتصاعد بين الحين واآلخر، وقد و

  يبحث خفض أسعار التبغ في األردن« الصحة العالمية»وفد  27/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135026-554-إصابة-بسرطانات-القولون-والمستقيم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135014-وفاة-شخص-بحادث-سير-بمادبا-وحريق-بمستشفى-الرمثا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134811-أحداث-شغب-بلواء-الحسينية-إثر-مقتل-شاب-برصاص-الأمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134811-أحداث-شغب-بلواء-الحسينية-إثر-مقتل-شاب-برصاص-الأمن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134652-الملك-يحذر-من-مواجهات-إقليمية-تؤدي-إلى-نتائج-كارثية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134652-الملك-يحذر-من-مواجهات-إقليمية-تؤدي-إلى-نتائج-كارثية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134618-توصيات-رقابية-بوقف-هيكلة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134803-مواطنون-يتخوفون-من-تحول-شارع-الصوَّانية-في-السلط-إلى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134652-الملك-يحذر-من-مواجهات-إقليمية-تؤدي-إلى-نتائج-كارثية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134652-الملك-يحذر-من-مواجهات-إقليمية-تؤدي-إلى-نتائج-كارثية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134625-وفد-
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آثار سلبية في جهود مكافحة  سيؤدي إلىأن خفض الشركات ألسعار بعض أنواع السجائر، 

 التدخين وازدياد أعداد المدخنين ال سيما من فئة الشباب

  بالمفرقحادث تدهور صهريج  26/03/2013 

انحراف  أدى إلى، مما (حي النزهة)طن في منطقة بلعما ( 65)الغاز المسال تقدر حمولته بـ

الصهريج عن الشارع الرئيسي واستقراره على جانب الطريق دون حدوث تسرب للمادة 

 .المحملة

  «التعليم العالي»الصالون السياسي الثامن لدراسات الشرق األوسط يناقش  26/03/2013 

اإلرادة الحقيقية لتطوير التعليم العالي من جهة، وضعف التمويل من جهة أخرى، الفتين إلى 

 .مزيد من التراجع في هذا المجال أدى إلىدور بعض المسؤولين السلبي في ذلك، وهو ما 

  الهواتف القاتلة 26/03/2013 

ما ال يحمد  إلى تؤدياالستخدام المباشر للهاتف الخلوي من أوجاع واآلم تصيب األذن، قد 

 .عقباه، حسب تعبيره

بينت الدراسة قدرة التلوث الكهرومغناطيسي على إحداث تكسر في الحمض النووي 

(DNA ) إلى يؤديلدى األطفال وما ينجم عن ذلك من تدمير لخاليا الجسم وهذا بحد ذاته 

 حدوث مجموعة كبيرة من األمراض

 تشوه األجنة إلى يؤديويغير أيضا  في نشاط الهرمونات والكيماويات ما قد 

  يدرج موضوعات جديدة للوقاية من اإلصابات« فكر أوالً »مشروع  26/03/2013 

اصابات خطيرة وحاالت  تؤدي الىمؤكدا ضرورة زيادة الوعي بهذه الموضوعات التي 

 .وفاة بين االطفال

  مضطربة أم بدأت في بناء أحالف جديدة؟.. السياسة الخارجية 25/03/2013 

ضعف وارتباك وحالة من عدم وضوح  الىهذا  أدىكما أبقت سلة المصالح بيد واشنطن، ما 

 .الرؤية لصناع السياسة الخارجية األردنية

  تباشر اليوم بإزالة البسطات بمخيم الوحدات« األمانة» 25/03/2013 

وعند نزول الموظفين من أمانة عمان الكبرى إلجراء االزالة، تم االعتداء على الطواقم، ما 

 منهم 9إصابة  أدى الى

  لرفع اإلستطاعة التوليدية لمحطة شرق عمانتوقع اتفاقية  25/03/2013 

تقليل الطاقة الداخلية  سيؤدي إلىوهذه العملية سوف تقلل من درجة حرارة الهواء مما 

 المستهلكة

  مطالبات بعودة وزارة التموين للحد من ارتفاع االسعار 24/03/2013 

 الى أدىويبين ان اشراف وزارة الصناعة والتجارة على شؤون المستهلك فيه تجاوز وغبن 

 .العديد من التجار على المستهلكين باعتبارهم أوصياء عليهمتغول 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134568-حادث-تدهور-صهريج-بالمفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134477-الصالون-السياسي-الثامن-لدراسات-الشرق-الأوسط-يناقش-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134545-الهواتف-القاتلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134545-الهواتف-القاتلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134451-مشروع-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134292-السياسة-الخارجية-مضطربة-أم-بدأت-في-بناء-أحلاف-جديدة؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134299-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134427-توقع-اتفاقية-لرفع-الإستطاعة-التوليدية-لمحطة-شرق-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134240-مطالبات-بعودة-وزارة-التموين-للحد-من-ارتفاع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134240-مطالبات-بعودة-وزارة-التموين-للحد-من-ارتفاع-الاسعار.html
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ارتفاع  الى ادىويوضح ان الحاق حقوق وشؤون المستهلك لوزارة الصناعة والتجارة 

 .أسعار السلع والخدمات بعد الغاء المرجعية الحكومية لحماية المستهلك في المملكة

عدم قدرتها على ضبط ميزانية  الى ادىوتؤكد المواطنة ميادة الشوا ان عدم ضبط االسعار 

 .منزلها ما تسبب بمشكالت اسرية لها لعدم توفر المال الكافي لتسديد احتياجات اسرتها 

ان تعويم االسعار وتنافسية السوق سياسة اقتصادية لصالح المواطن لكن عدم تطبيقها 

 انعكاسه سلبا على االسعار الى ادىبالمعنى الفعلي 

تخفيض االسعار لكن ما نشاهده  الى تؤدير والتنافسية يفترض ان ويضيف ان السوق الح

 حاليا عكس ذلك تماما

احتكارهم  الى يؤدييتم اعطاء البعض فقط رخص استيراد دون غيرهم االمر الذي "

 ".للسلع

  شلل في مياه الشمال ومطالبات بإقالة مدير الموارد البشرية 20/03/2013 

شلل  أدى الىعدم االستجابة لمطالبهم خالل اعتصامهم اليوم لليوم الرابع على التوالي والذي 

 .تام في إدارة المياه

  ''التربية''نقابة المعلمين تعلق عملها مع  19/03/2013 

تردى أوضاعه الصحية، وإصابته  أدى الىورفض عدد من المستشفيات استقبال حالته، ما 

 .بالموت السريري لدماغه

  اعتصام موظفي مياه اليرموك لليوم الثالث على التوالي 19/03/2013 

اعتصم المئات من موظفي شركة مياه اليرموك بمحافظة اربد ومكاتب االلوية التابعة لقطاع 

شلل تام في  ادى الىالشمال لليوم الثالث على التوالي أمام مقرها، ثم امام المحافظة؛ مما 

 .ادارة المياه

  تغيير اسم الطبيب المقيم المؤهل الى ممارس: العرموطي 19/03/2013 

فائدة الوطن وطالب االطباء الجدد االستمرار في  سيؤدي الىواشار الى ان التعاون البناء 

 .لية التدريب والتعليم الطبي المستمرعم

 مخابز تخلط الطحين المدعوم بالزيرو  19/03/2013 

موضحا انه يصعب رقابة هذا الكم الكبير من المخابز وناقلي الطحين المدعوم كما ان الفارق 

 .خلل ومخالفات كثيرة في هذا المجالالى  ادىالكبير بالسعر بين النوعين 

واالفضل واالصح , ويقول ان السبب الرئيسي في هذه االشكالية هو ان الدعم موجه للطحين 

 .الكثير من االستغاللالى  يؤديبز ألن دعم الطحين ان يكون الدعم لرغيف الخ

 الزرقاء تعاني العطش وسط تجاهل سلطة المياه لمطالب موظفيها 18/03/2013 

ان المياه تشكل عقبة امام ابناء المنطقة نتيجة تواصل انقطاعها كما باقي مناطق المحافظة، 

 اغالق المجاري العامة وفيضانها على منازل المواطنينادى الى ما 

 وزير العمل يشكك في حجم البطالة  18/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133848-شلل-في-مياه-الشمال-ومطالبات-بإقالة-مدير-الموارد-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133848-شلل-في-مياه-الشمال-ومطالبات-بإقالة-مدير-الموارد-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133804-نقابة-المعلمين-تعلق-عملها-مع-التربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133782-اعتصام-موظفي-مياه-اليرموك-لليوم-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133782-اعتصام-موظفي-مياه-اليرموك-لليوم-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133793-العرموطي-تغيير-اسم-الطبيب-المقيم-المؤهل-الى-ممارس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133751-مخابز-تخلط-الطحين-المدعوم-بالزيرو.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133751-مخابز-تخلط-الطحين-المدعوم-بالزيرو.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133688-الزرقاء-تعاني-العطش-وسط-تجاهل-سلطة-المياه-لمطالب-موظفيها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133688-الزرقاء-تعاني-العطش-وسط-تجاهل-سلطة-المياه-لمطالب-موظفيها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133689-وزير-العمل-يشكك-في-حجم-البطالة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133689-وزير-العمل-يشكك-في-حجم-البطالة.html
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سيؤدي الى بالمائة وهو ما  25تشير الى ان السوق المالي سيشهد هذا العام ارتفاعا بنسبة

 .تحقيق الوحدة ارباحا في السوق المالي

  ومطالبات بإعادة افتتاحها.. شهور على إغالق مكتبة بلدية السلط  0 18/03/2013 

قال مدير الدائرة الثقافية في بلدية السلط دمحم أبو سليم إن اعتراض ديوان المحاسبة على 

 ...تأخر عملية الصيانة أدى إلىتكاليف الصيانة 

  بالبحر الميت بصحبة عائلتهما" المساءلة الحكومية"وزير وأمين عام شاركا في ورشة  17/03/2013 

تحمل الوزارة الكلف اإلضافية إلى هم في أجنحة فخمة مرافقة الوزير واألمين وعائالت أدىو

 .مع مصاريف الوجبات

ً : الخطيب 13/03/2013    أخطأنا وسنرفع تقريرنا النهائي للملك قريبا

قال الخطيب إن ما حدث كان يقع خارج سيطرة لجنة االنتخاب المحلية ولجان االقتراع 

 .عدم انتظام الوضع يوم االنتخاب والتسبب بفوضى وتجاوزات أدى إلىوالفرز، ما 

ً : مفوض الالجئين 13/03/2013    األزمة السورية إنسانية غير منتهية وال تحل إال سياسيا

نزوح السوريين بأعداد كبيرة  ى إلىأدوذكر أن مستوى الدمار في سورية بلغ حدا ال يطاق و

 داخل بالدهم، وإلى بلدان الجوار

 في الرصيفةكيلو غراما من المواد الغذائية الفاسدة  314اتالف  13/03/2013 

الحد من  أدى إلىالفتا إلى أن استمرار الجوالت الميدانية لكوادر البلدية واالدارة الملكية 

 .تجارة المواد الفاسدة

  تطالب بإنشاء منطقة صناعية بالمدينة'' صناعة الزرقاء'' 13/03/2013 

انه ألسباب متعددة تم استثناء محافظة الزرقاء من اقامة منطقة صناعية تنظم العملية 

 ...فوضى عارمة أدى إلىاإلنتاجية والصناعية فيها، مما 

 مليون دينار لم تمنع سكن رئيس سلطة العقبة من االنزالق 13/03/2013 

« دلفها»د فإن المنزل المقام على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة تسربت إليه مياه األمطار بع

 إصابة رئيس سلطة العقبة االقتصادية كامل محادين أدى إلىمن سقفه، ما 

 « الفقراء»و« المتنفذون»: العالج والصحة بين طبقتين 13/03/2013 

انهيار  إلى أدىفضال  عن الخاصة، وهما على حد سواء في تأمينه الشخصي؛ األمر الذي 

 حالته الصحية

 ادىفالطفل تفاقمت معاناته التي احتاجت الى مساعدة عاجلة لم يحصل عليها؛ األمر الذي 

 .فقدانه بصره الى

  فشل أرغمت عليه.. معاناة اختيار التخصص الجامعي 11/03/013 

عكس الفرح بمعدل التوجيهي المرتفع، إلى  الى أدىتقدم نموذجا لسوء االختيار " السبيل"

اسم الفتاة التي فضلت االطالع على تجربتها لالستفادة منها حزن وكآبة، ونعتذر عن تقديم 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133665-4-شهور-على-إغلاق-مكتبة-بلدية-السلط-ومطالبات-بإعادة-افتتاحها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133566-وزير-وأمين-عام-شاركا-في-ورشة-المساءلة-الحكومية-بالبحر-الميت-بصحبة-عائلتهما.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133161-الخطيب-أخطأنا-وسنرفع-تقريرنا-النهائي-للملك-قريباً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133149-مفوض-اللاجئين-الأزمة-السورية-إنسانية-غير-منتهية-ولا-تحل-إلا-سياسياً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133117-اتلاف-350-كيلو-غراما-من-المواد-الغذائية-الفاسدة-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133054-صناعة-الزرقاء-تطالب-بإنشاء-منطقة-صناعية-بالمدينة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133039-2-5-مليون-دينار-لم-تمنع-سكن-رئيس-سلطة-العقبة-من-الانزلاق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133039-2-5-مليون-دينار-لم-تمنع-سكن-رئيس-سلطة-العقبة-من-الانزلاق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133015-العلاج-والصحة-بين-طبقتين-
http://www.assabeel.net/old/رواق/132811-معاناة-اختيار-التخصص-الجامعي-فشل-أرغمت-عليه.html
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 .الفشل الذريع في الدراسة الجامعية الىاحيانا  يؤديلكن تجاهل هذا االمر قد 

أن أداءه في الثانوية العامة هو المعيار الوحيد الذي يعتمد عليه في اختيار التخصص الذي 

 ضعف األداء في الجامعة إلى يؤدييرغب، وهذا 

  ندوة نقاشية تطالب بإنشاء مؤسسة لمحاربة العنف المجتمعي 11/03/2013 

يث يلجأ البعض إلى وتطرق أبو مغلي ألسباب العنف، من بينها غياب العدالة االجتماعية، ح

 .نوع من العنف الجماعي تؤدي إلىالسلوك العنيف عندما تتجمع مجموعة عوامل ضاغطة 

  مشـاركـون يجـمـعـون عـلـى استـقـاللـيـة الـشـعب الـعـراقـي في مـطـالـبـه الـعـادلة 10/03/2013 

الجريمة في المجتمع العراقي ألن هذه الحالة هي  الزدياد أّدىماء النفس وبالتالي كما يقول عل

 حالة انتهاء هيبة اإلنسان

  شخصاً في حوادث متفرقة بالمملكة 11اصابة  10/03/2013 

حادث دهس شخص نتج عنه تدهور مركبة واصطدامها بسبع مركبات ومن ثم اشتعال النار 

 ...إصابة ثالثة أشخاص بكسور وجروح أدى الىفيها نتيجة اصطدامها بالمركبات، مما 

  تخسر الرهان على نزاهة االنتخابات« المستقلة»: مراجع قانونية وسياسيون 10/03/2013 

ثقة المواطنين بالدولة، وليس فقط  تؤدي لزعزعةوهذه إشكالية قانونية من الممكن أن 

 .بالحكومة والهيئة

  تعتزم التصعيد لسوء خدمات التأمين الصحي الحكومي« المعلمين» 09/03/2013 

انهيار حالته  إلى أدىفضال عن الخاصة، على حد سواء في تأمينه الشخصي؛ األمر الذي 

 .الصحية أمام عدم الجدية في التعامل مع حالته الحرجة

  إصدار كتيب للوقاية وعالج السكري للحد من انتشاره وتأثيره في النظم الصحية 09/03/2013 

فراز هرمون االنسولين او إفرزه بكميات وعرف الكتيب السكري بأنه عجز البنكرياس عن إ

 عدم دخول الجلوكوز الى خاليا الجسم وبقائه في الدم يؤدي الىغير كافية او غير فعالة مما 

 فنجان القهوة السادة يحل مشاكل ومشاجرات النواب والنخب السياسية  08/03/2013 

ب بمنفضة سجائر، اعتداء مرافق النائب خالد الحياري على النائب نضال الحياري بالضر

 .دخول النائب إلى المستشفى أدى إلىعلى رأسه، األمر الذي 

 تاريخية االحتفاالت وقوة المرأة في التغيير .. الثامن من آذار 08/03/2013 

 .تغيير قوانين العمل أدى الىألف شخص؛ ما  255وشارك في الجنازة أكثر من 

  محاولة إشهار سالح وألفاظ نابية تحت قبة البرلمان في أول مشاجرة نيابية 07/03/2013 

شج  أدى الىعلى رأسه مما « منفضة سجائر«وقام الموظف بضرب النائب الحياري بـ

 .رأسه

  حريق في فندق الرويال 06/03/2013 

حريق بسيط داخل مسار نظام التكييف والتبريد أثناء إجراء عمليات الصيانة في الطابق رقم 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132697-ندوة-نقاشية-تطالب-بإنشاء-مؤسسة-لمحاربة-العنف-المجتمعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132697-ندوة-نقاشية-تطالب-بإنشاء-مؤسسة-لمحاربة-العنف-المجتمعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132556-اصابة-15-شخصاً-في-حوادث-متفرقة-بالمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132547-مراجع-قانونية-وسياسيون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132378-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132383-إصدار-كتيب-للوقاية-وعلاج-السكري-للحد-من-انتشاره-وتأثيره-في-النظم-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132383-إصدار-كتيب-للوقاية-وعلاج-السكري-للحد-من-انتشاره-وتأثيره-في-النظم-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132295-فنجان-القهوة-السادة-يحل-مشاكل-ومشاجرات-النواب-والنخب-السياسية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132295-فنجان-القهوة-السادة-يحل-مشاكل-ومشاجرات-النواب-والنخب-السياسية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132127-محاولة-إشهار-سلاح-وألفاظ-نابية-تحت-قبة-البرلمان-في-أول-مشاجرة-نيابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132127-محاولة-إشهار-سلاح-وألفاظ-نابية-تحت-قبة-البرلمان-في-أول-مشاجرة-نيابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132010-حريق-في-فندق-الرويال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132010-حريق-في-فندق-الرويال.html
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 ...تطاير الشرر وحدوث حريق بسيط بمادة الصوف أدى الىحيث ( 21) 

  الحل في سوريا يجب أن يكون جامعاً ويجنب أي انقسام: الملك 06/03/2013 

ع وقف جميع مظاهر الصرا إلى يؤديوبين الملك أن هذا الحل يجب أن يكون جامعا، وأن 

 ...الطائفي ويجنب سوريا أي انقسام

  آداب االختالف 06/03/2013 

ر من الخالف الذي  تفريق أبناء الوطن،  إلى يؤديإننا بذلك ال ننفي االختالف، وإنما نُحذ ِ

 وإيقاع الخصومة والعداوة والتنازع فيما بينهم

 الضالل إلى يؤّد يالبُْعد عن الجدل؛ ألنه 

ً  01مشروع أراض اشترتها نقابة المهندسين منذ  160: عبيدات 06/03/2013    عاما

تأخر فرز وتوزيع مشاريع  تؤدي الىولفت الى المعيقات التي تواجهها النقابة، والتي 

 .اإلسكان على المهندسين

  ال تراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات 06/03/2013 

 .انهيار التفاهمات وخطابات النوايا مع الجهات الدولية سيؤدي إلىعلى اعتبار أن التراجع 

  عمال مياه معان يعلقون إضرابهم بعد حضور األمين العام 06/03/2013 

حدوث شلل كامل في إدارة  أدى إلىيذكر ان اعتصام موظفي مياه معان تواصل لستة أيام و

 .مياه معان

  التبرع بقرنيتي الشاب الزرقان لمرضى العيون في الكرك 05/03/2013 

وفاته،  أدى إلىوكان الشاب أصيب جراء سقوطه بكسور في العنق والجمجمة واألطراف ما 

 بحسب تقرير الطب الشرعي الصادر بعد تشريح جثته

 مليونا  114مليون الى  94ارتفاع كلفة الهيكلة من : الخوالدة 05/03/2013 

من جهته قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات أن اسس التعيين الجديد 

 بالمائة 51تغيير في دور المتقدمين بطلبات توظيف للديوان بنسية  ستؤدي الى

  بعد تطمينات امين عام الوزارة'' مياه معان''تعليق اضراب  05/03/2013 

شلل كامل في ادارة  أدى الىأيام األمر الذي  3يذكر ان اعتصام موظفي مياه معان بدا منذ 

 مياه معان

  ديناراً الحد األعلى لألجر الشهري الخاضع للضمان 0101 05/0/2013 

ظهور بعض  أدى إلىالت في ذلك القانون، ما كما اشارت الى ان ذلك كان من أبرز االختال

 الرواتب التقاعدية العالية

  تكفــيل الطـحاوي والحــنيطيمن معتقلي الطفيلة ورفض  6اإلفراج عن  05/03/2013 

ونفذ الحنيطي في سجن أم اللولو إضرابا عن الدواء لفترة طويلة احتجاجا على اعتقاله، ما 

 تردي وضعه الصحي أدى إلى

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131962-الملك-الحل-في-سوريا-يجب-أن-يكون-جامعاً-ويجنب-أي-انقسام.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/131957-آداب-الاختلاف.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/131957-آداب-الاختلاف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131943-عبيدات-162-مشروع-أراض-اشترتها-نقابة-المهندسين-منذ-21-عاماً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131953-لا-تراجع-عن-قرار-رفع-أسعار-المحروقات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131953-لا-تراجع-عن-قرار-رفع-أسعار-المحروقات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131906-عمال-مياه-معان-يعلقون-إضرابهم-بعد-حضور-الأمين-العام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131906-عمال-مياه-معان-يعلقون-إضرابهم-بعد-حضور-الأمين-العام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131891-التبرع-بقرنيتي-الشاب-الزرقان-لمرضى-العيون-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131891-التبرع-بقرنيتي-الشاب-الزرقان-لمرضى-العيون-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131833-الخوالدة-ارتفاع-كلفة-الهيكلة-من-90-مليون-الى-150-مليونا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131842-تعليق-اضراب-مياه-معان-بعد-تطمينات-امين-عام-الوزارة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131831-2145-ديناراً-الحد-الأعلى-للأجر-الشهري-الخاضع-للضمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131745-الإفراج-عن-6-من-معتقلي-الطفيلة-ورفض-تكفــيل-الطـحاوي-والحــنيطي.html
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  لتذكار فايز مبيضين 04/0/2013 

 أدى الىورغم النجاح الجماهيري الذي القته الصحيفة إال أنها لم تحظ بإعالنات، مما 

 .إفالسها وتوقفها فيما بعد

  النسور يحيل طلبات الرّد لضريبة المبيعات إلى محكمة أمن الدولة 03/03/2013 

ووجود حاالت تزوير وتقديم فواتير مصطنعة ال تمث ل عملي ات تجاري ة حقيقي ة؛ األمر الذي 

 رد  مبالغ ضريبي ة طائلة، أّدى إلى

 نقابيون وحزبيون ينتقدون النواب ويحتجون على رفع األسعار  03/03/2013 

ار ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس إن القر

 زيادة االحتقان الشعبي على الحكومة الحالية يؤدي الىالحكومي األخير 

  أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة: الملك 03/03/2013 

في النهاية  يؤدياظ أيضا على حق األفراد المستقلين بالتنافس في االنتخابات، والذي مع الحف

 ظهور ائتالف برلماني على أسس حزبية إلى

  في الكرك من عائلة واحدة بحادث سير ثالث وفيات 03/03/2013 

حدوث نزف دموي حاد  الى أدىوتبين أن الوفيات نجمت عن إصابات بليغة في الرأس؛ ما 

 .في الدماغ

  العامةال يحق ألي كان إلغاء قرارات الهيئة « المهندسين» 02/03/2013 

 يؤديأما بخصوص المكاتب الهندسية فأشار البيان الى أن زيادة الرسوم على عملها سوف 

 ...تأسيس صندوق خدمات اجتماعية إلى

 نقابيون وحزبيون يحتجون على رفع االسعار  02/03/2013 

ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أن القرار 

 زيادة االحتقان الشعبي على الحكومة الحالية يؤدي الىالحكومي األخير 

  دعوات إلى تخفيض النفقات الجارية وإعادة هيكلة الرأسمالية 02/03/2013 

نه نتج واكد ان الهيئة تعمل على وقف عمليات االقراض التي يقدمها الوسطاء للعمالء؛ كو

 ...تضرر الوسطاء الىذلك  وادىعنها حاالت تم فيها الحجز على اموال العمالء، 

 .خسارة خزينة الدولة الى سيؤديوأكد انه لو حولت البنوك االرباح الى الخارج، فإنه 

 ...االختالف على مستوى االحتياطي االجنبي الى تؤديقال السالم إن هذه االصدارات ال 

 ...زيادة التحصيل الضريبي الى يؤديوأشار الى ان ارتفاع الضريبة على البنوك قد 

أكد الحوراني ان هناك قوانين تخول مراقبة الشركات وهيئة التأمين والبنك المركزي 

 ارباك عمل الهيئة كجهة رقابية الى يؤديصالحيات على الشركات المساهمة العامة؛ ما 

 لق استيراد البصل تع« الزراعة» 01/03/2013 

حدوث إرباك في تسويق المزارعين  إلىفتح باب االستيراد بالتزامن مع ذروة اإلنتاج  أدىو

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131560-لتذكار-فايز-مبيضين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131560-لتذكار-فايز-مبيضين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131463-النسور-يحيل-طلبات-الردّ-لضريبة-المبيعات-إلى-محكمة-أمن-الدولة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131463-النسور-يحيل-طلبات-الردّ-لضريبة-المبيعات-إلى-محكمة-أمن-الدولة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131411-نقابيون-وحزبيون-ينتقدون-النواب-ويحتجون-على-رفع-الأسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131411-نقابيون-وحزبيون-ينتقدون-النواب-ويحتجون-على-رفع-الأسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131403-الملك-أدوار-تنتظرنا-لنجاح-ديمقراطيتنا-المتجددة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131398-ثلاث-وفيات-في-الكرك-من-عائلة-واحدة-بحادث-سير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131391-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131323-نقابيون-وحزبيون-يحتجون-على-رفع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131323-نقابيون-وحزبيون-يحتجون-على-رفع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131278-دعوات-إلى-تخفيض-النفقات-الجارية-وإعادة-هيكلة-الرأسمالية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131278-دعوات-إلى-تخفيض-النفقات-الجارية-وإعادة-هيكلة-الرأسمالية.html
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 ...المحليين لمحصولهم من البصل، وتكدس معظمه

 عمق استراتيجي مشترك لألردن والسعودية : خليفات يؤكد 01/03/2013 

تطوير  الى ادىانطالقا من الثوابت التاريخية والمخزون الكبير من التقارب والتنسيق الذي 

 قات البلدين الشقيقين على كل المستوياتعال

  استخدام غاز مسيل الدموع يؤدي للوفاة: «الجسر العربي» 52/06/2013 

حذر مركز الجسر العربي لحقوق اإلنسان من إفراط قوات األمن في استخدام الغاز المسيل 

 الوفاة او اإلصابة بالعمى إلى يؤديللدموع في فض االعتصامات والمسيرات؛ لكونه قد 

  مليون شخص فقدوا حاسة السمع 364": الصحة العالمية" 28/02/2013 

التهابات األذن هي السبب "صعوبة السمع، تقول شادها إلى تؤديوعن األسباب التي 

 الرئيسي لإلعاقة، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

 إلى تؤديكما ان االمراض المعدية مثل الحصبة األلمانية والتهاب السحايا والنكاف يمكن ان 

 . فقدان السمع

 واجب علينا أن نسعى إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي : المصري 28/02/2013 

واستخالص العبر، ليسهم في تطوير الحياة السياسية نحو األفضل، وليعزز عدالة التمثيل بين 

 تطوير الحياة الحزبية يؤدي إلىاألردنيين جميعا ، و

  الشباب يغزوهم السكري وارتفاع الكوليسترول 28/02/2013 

لتنفيذ حزمة من البرامج الوقائية وبرامج الكشف المبكر عن االمراض وعوامل االختطار ...

 .األردن، لمنع والتحكم في انتشار األمراض غير السارية في تؤدي اليهاالتي 

  فهل نستغل هذه الطاقات ؟..الشباب مستقبل األمة 26/02/2013 

ضعف في خططها  يؤدي الىان من اهم ما يؤثر سلبا على اداء الحكومات قصر عمرها مما 

 .االستراتيجية وخلل في تطبيق برامجها

  ''السكري''عائلة فقيرة يعاني افرادها الستة من  26/02/2013 

اعتالل في االوعية الدموية والى  يؤدي الىمعالجة يشير الدكتور الجراح الى ان عدم ال

 مضاعفات السكري ومنها التأثير على شبكية العين

 كوادر من الخدمات البحرية يسيطرون على باخرة جنحت وسط البحر  26/02/013 

ونتيجة لخلل فني في معدات الربط على الرصيف لم يتم ربط الحبل الخاص بالباخرة ، مما 

 شروعها في الجنوح في البحر أدى الى

  مع بدء إضراب الممرضين" الصحة"يتهدد مستشفيات ومراكز « ل تامشل» 25/02/2013 

 أدىوأشار نقيب الممرضين إلى أن رفض مجلس الوزراء مطالب الممرضين فاقم األزمة و

 اتخاذ قرار اإلضراب المفتوح عن العمل إلى

  مدير مستشفى الجامعة يهدد الممرضين وحتاملة يطالب بإقالته 25/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131112-خليفات-يؤكد-عمق-استراتيجي-مشترك-للأردن-والسعودية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131143-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131022-الصحة-العالمية-360-مليون-شخص-فقدوا-حاسة-السمع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131000-المصري-واجب-علينا-أن-نسعى-إلى-تحقيق-الإصلاح-الاقتصادي-والاجتماعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130972-الشباب-يغزوهم-السكري-وارتفاع-الكوليسترول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130972-الشباب-يغزوهم-السكري-وارتفاع-الكوليسترول.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/130754-الشباب-مستقبل-الأمة-فهل-نستغل-هذه-الطاقات-؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130682-عائلة-فقيرة-يعاني-افرادها-الستة-من-السكري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130645-كوادر-من-الخدمات-البحرية-يسيطرون-على-باخرة-جنحت-وسط-البحر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130645-كوادر-من-الخدمات-البحرية-يسيطرون-على-باخرة-جنحت-وسط-البحر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130396-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130386-مدير-مستشفى-الجامعة-يهدد-الممرضين-وحتاملة-يطالب-بإقالته.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130386-مدير-مستشفى-الجامعة-يهدد-الممرضين-وحتاملة-يطالب-بإقالته.html
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 حدوث تؤدي إلىوأعلنت النقابة في وقت سابق عن اإلضراب كخطوة تصعيدية يتوقع أن 

 .شلل في القطاع الصحي

  يدعو الى توسيع المشاورات بشأن تشكيل الحكومة'' حشد'' 25/02/2013 

االستجابة لهذا المطلب الديمقراطي باتجاه فتح الباب امام مشاركة جميع القوى السياسية "...

 ...".حالة من التماسك الوطني الداخلي الى ستؤديفي البرلمان 

  دينار لتنتهي من عذابها 3444الطفلة ندى بحاجة لـ 25/02/2013 

مشيرا إلى ضرورة االسراع بإجراء عملية تجميلية في مستشفى البشير المتخصص بهذه 

 .بطء الترميم يؤدي إلىالحاالت لترميم النسيج ألن التأخير 

 تنوي صرف المكافآت المالية للمهندسين والموظفين قريبا " الزراعة" 25/02/2013 

لمبلغ ال يكفي لكامل ألف دينار، وهذا ا 355إال أن وزارة المالية صرفت ما مقداره مليون و

 .تدني قيمة المكافأة بشكل كبير سيؤدي إلىالعام مما 

 ينفذون اعتصاما  عشرات المهندسين والموظفين في وزارة البلديات 25/02/2013 

 إلى ستؤديودعا الوزير إلى إلغاء تلك القرارات التي وصفها بالظالمة والمجحفة و

 ...اعتصامات واحتجاجات ينفذها المهندسون

  سرقة محوالت كهربائية لخمس آبار مائية شرقي الكرك 25/02/2013 

الفتا إلى معاناة المديرية من حماية المحوالت، وبخاصة الموجودة في أماكن بعيدة عن 

 ...انقطاع المياه عن بعض المناطق يؤدي إلىتعرضها الدائم للسرقة؛ مما  السكان بسبب

 رائمالسياسة االقتصادية الفاشلة سبب ارتفاع الج: حراكيون 24/02/2013 

وقامت المسيرات واالعتصامات بتشتيت مجهود القوات االمنية عن واجبها االصلي في 

 .ارتفاع نسبتها ادى الىمكافحة الجريمة مما 

  رئيس ديوان المظالمالسرور يستقبل  24/02/2013 

حل قضايا ومشكالت  يؤدي الىان وجود ديوان المظالم إضافة الى منظومة النزاهة 

 المواطنين ويبث الطمأنينة بين الناس

  توجه نيابي نحو تسمية النسور رئيسا لحكومة نيابية مختلطة 24/02/2013 

ان الكتلة ترى ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة على تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص 

 زيادة المديونية الداخليةيؤدي الى والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما 

  الف دينار اضرار بالشواخص المرورية في االنتخابات 04 23/02/2013 

التي تدل على المواقع السياحية واألثرية في الطفيلة طالتها صور " اآلرمات"أن العديد من 

 ...تشويهها وطمس معالمهاإلى  أدىالمرشحين وموادهم اإلعالنية، ما 

وقوع حوادث يؤدي الى وتسببت بحجب الرؤية عن مستخدمي هذه الطرق االمر الذي 

 .وارباكات مرورية خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130528-حشد-يدعو-الى-توسيع-المشاورات-بشأن-تشكيل-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130493-الطفلة-ندى-بحاجة-لـ3000-دينار-لتنتهي-من-عذابها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130384-الزراعة-تنوي-صرف-المكافآت-المالية-للمهندسين-والموظفين-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130381-عشرات-المهندسين-والموظفين-في-وزارة-البلديات-ينفذون-اعتصاما.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130355-سرقة-محولات-كهربائية-لخمس-آبار-مائية-شرقي-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130355-سرقة-محولات-كهربائية-لخمس-آبار-مائية-شرقي-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130221-حراكيون-السياسة-الاقتصادية-الفاشلة-سبب-ارتفاع-الجرائم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130272-السرور-يستقبل-رئيس-ديوان-المظالم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130214-توجه-نيابي-نحو-تسمية-النسور-رئيسا-لحكومة-نيابية-مختلطة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130214-توجه-نيابي-نحو-تسمية-النسور-رئيسا-لحكومة-نيابية-مختلطة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130109-20-الف-دينار-اضرار-بالشواخص-المرورية-في-الانتخابات.html
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  قوات الدرك تمنع بالقوة مسيرة إربد السلمية من الوصول الى دوار وصفي التل 23/02/2013 

اختناقات أدى إلى موع لفض المسيرة، ما عندها استخدمت قوات الدرك القنابل المسيلة للد

 .واصابات عديدة

  العالمية لمستواها الرفيعالصناعة الدوائية االردنية دخلت االسواق : ''الصحة'' 23/02/2013 

دفع عجلة يؤدي الى مشيرا الى ان تبني المبادرة العربية ومنها المدونة العربية الموحدة 

 .التقدم على صعيد الصناعة الدوائية

  إلى الطبقيةنظرة اإلسالم  21/02/2013 

 أّدىواألهم من ذلك كله ترك ز الثروة والسلطة جميعها بيد حفنة من المتنفذين؛ األمر الذي 

 انعدام الثقة بالتغيير السلميالى 

الى بها  أّدىفأقول إن هذه الطبقة أترفت الى حد  ال تعبأ إال بالحفاظ على مستوى الل ذة ولو 

 التحالف مع الشيطان

بعض المترفين بعضا من بسلب ذلك  أّدىفمن باب اولى أن يُعاد توزيع الثروات حتى لو 

 حقوقهم اذا كان في ذلك احياء لالمة

 في سحابانفجار اسطوانة غاز بمدرسة  21/02/2013 

وبين ان االنفجار تسبب في الحاق اضرار في غرفة المطبخ وغرفة مقصف المدرسة 

 ...حدوث تصدع كبير في الجدار الفاصل بينهماادى الى المجاورة و

 وجهة اإلصالح ما زالت غير مقررة بعد: أحزاب 21/02/2013 

استبعادها عن  إلى أدىوأشاروا إلى أن إخفاق األحزاب في الوصول الى قبة البرلمان 

 .المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة

إخفاق األحزاب في الوصول إلى البرلمان، بغض النظر عن األسباب الكامنة وراء ذلك، 

 .استبدالها بالكتل البرلمانية إلى أدى

 وفاة طفل سوري تتسبب في إحداث شغب بالزعتري 20/02/2013 

إن استخدام الشموع في إضاءة الخيم تسبب في حريق " السبيل"وقال المركز االعالمي لـ

 وفاة طفل كان نائما بداخلها أدى إلىالخيمة، األمر الذي 

  االستفادة من إعفاء الخادمات« الزهايمر»السماح لمرضى  20/02/2013 

اإلعاقة العقلية الشديدة، الشلل التام النصفي الطولي للجسم، الشلل الدماغي الشديد، العجز 

 إعاقة شديدة أدى إلىالبصري الكلي كفيف، التصلب اللويحي المتقدم الذي 

  والطراونة يستكمل المشاورات غداً .. تجمع على حكومة نيابية'' المستقبل'' 20/02/2013 

الوصول  تؤدي الىان هذه المبادرة تهدف الدارة حوار برلماني داخلي لتشكيل تحالفات 

 لتفاهمات حول برنامج وشخص رئيس الحكومة المقبلة

  يشكل مكتبا برلمانيا'' طنياالتحاد الو'' 20/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130104-قوات-الدرك-تمنع-بالقوة-مسيرة-إربد-السلمية-من-الوصول-الى-دوار-وصفي-التل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130104-قوات-الدرك-تمنع-بالقوة-مسيرة-إربد-السلمية-من-الوصول-الى-دوار-وصفي-التل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130098-الصحة-الصناعة-الدوائية-الاردنية-دخلت-الاسواق-العالمية-لمستواها-الرفيع.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/130027-نظرة-الإسلام-إلى-الطبقية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129922-انفجار-اسطوانة-غاز-بمدرسة-في-سحاب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129899-أحزاب-وجهة-الإصلاح-ما-زالت-غير-مقررة-بعد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129657-وفاة-طفل-سوري-تتسبب-في-إحداث-شغب-بالزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129657-وفاة-طفل-سوري-تتسبب-في-إحداث-شغب-بالزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129705-السماح-لمرضى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129826-المستقبل-تجمع-على-حكومة-نيابية-والطراونة-يستكمل-المشاورات-غداً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129758-الاتحاد-الوطني-يشكل-مكتبا-برلمانيا.html
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مخرجات جديدة بمعايير تساعد  يؤدي الىفيما يتصل بالقوانين والتشريعات والرقابة وبما 

 .على رقابة السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف االرتقاء بدورها في خدمة الصالح العام

  المؤشرات ال تدل أن الحكومة القادمة ستكون برلمانية: المعارضة 20/02/2013 

الحكومة القادرة على إخراج البلد من أزمته عبر برنامج قائم على تشريع القوانين الناظمة 

 اإلصالح الذي يتطلع إليه الشعب تؤدي إلىللحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

  االستفادة من إعفاء الخادمات« الزهايمر»السماح لمرضى  20/02/2013 

الشلل الرعاشي المتقدم والشديد، مرض حاالت غيبوبة دائمة تحتاج إلى أجهزة تنفس أو 

 ...إعاقات شديدة ومتعددة تؤدي إلىتغذية، 

  مدفأة حطب تقتل خمسينياً في أبو علندا 20/02/2013 

 يؤدي إلىاإلخوة المواطنين الذين يلجؤون إلى استخدام مدافئ الحطب لغايات التدفئة، من أن 

 .وقوع حوادث اختناق كثيرة؛ نتيجة لطبيعة الوقود المستخدم لها كالحطب ومادة الجفت

  الف منشاة مسجلة بالضمان االجتماعي 67مليون واربعة االف مشترك و 19/02/2013 

وق العمل ورفع تحفيز س إ لى يؤديوقال الصبيحي ان امتداد مظلة الضمان االجتماعي 

 ...وتيرة اإِلنتاج

خفض معدالت الفقر في المجتمع عبر  تُؤدي إ لىوبين الصبيحي أَن توسيع مظلة الشمول 

 .ايجاد المزيد من فرص العمل، وأَيضا  عبر توفير الرواتب التقاعدية لمستحقيها

  مدفأة حطب تقتل خمسيني في أبو علندا 19/02/2013 

 يؤدي إلىالمواطنين الذين يلجأون إلى استخدام مدافئ الحطب لغايات التدفئة األمر الذي 

 ة لطبيعة الوقود المستخدم لها كالحطبوقوع حوادث االختناق بشكل كبير نتيج

  ومدارس المعوقين« الكفيفين»و« قصار القامة»سيارات دون جمرك لـ  19/02/2013 

إعاقة شديدة ودائمة، وكف البصر  إلى أدىإلى جانب مرض التصلب اللويحي المتقدم الذي 

 .3/35التام لكلتا العينين، أو ضعف البصر الشديد على أن ال تزيد حدة اإلبصار عن 

  بإربدأشخاص في حريق مطحنة  14إصابة  18/02/2013 

مشيرا الى ان سبب الحادث كان تجمعا كبيرا لغبار المواد الخام نتيجة عملية الطحن مع توفر 

 نشوب الحريق أدى الىمصدر حراري 

  «سرى»تواصل النظر في قضية « جنايات عمان» 18/02/2013 

من القانون عالجت جميع حاالت التالعب في الشركات سواء أكانت اختالسا  239أن المادة 

 .بحقوق الغير أو مساهميها بالمساس يؤديأو تزويرا أو إساءة أمانة وبشكل 

  أشخاص جراء حريق منزل بكفرنجة 6وفاة طفل وإصابة  17/02/2013 

 ادى الىان سبب الحريق تعثر احد االطفال بمدفأة الغاز التي سقطت على االرض مما 

 .انفالت انبوب الغاز الذي ادى الى اشعال النيران في المنزل

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129712-المعارضة-المؤشرات-لا-تدل-أن-الحكومة-القادمة-ستكون-برلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129705-السماح-لمرضى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129664-مدفأة-حطب-تقتل-خمسينياً-في-أبو-علندا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129664-مدفأة-حطب-تقتل-خمسينياً-في-أبو-علندا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129567-مليون-واربعة-الاف-مشترك-و67-الف-منشاة-مسجلة-بالضمان-الاجتماعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129549-مدفأة-حطب-تقتل-خمسيني-في-أبو-علندا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129549-مدفأة-حطب-تقتل-خمسيني-في-أبو-علندا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129524-سيارات-دون-جمرك-لـ-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129385-إصابة-10-أشخاص-في-حريق-مطحنة-بإربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129313-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129241-وفاة-طفل-وإصابة-6-أشخاص-جراء-حريق-منزل-بكفرنجة.html


 

789 

 

  اعتصام ضد زيارة وفد للرئيس السوري 15/02/2013 

حاول بعض األشخاص اختراق صفوف المعتصمين والهتاف لصالح بشار األسد، االمر 

 ...عراك امام مجمع النقابات الى أدىالذي 

  انهيار طريق فرعي بالقرب من سد الموجب 15/02/2013 

الى مزارع محاذية للسد من الجهة الجنوبية، الفتا الى ان  تؤديوبين ان الطريق فرعية و

 سلطة المياه وسلطة المصادر الطبيعية االجهزة الرسمية في

 تطالب بإعادة النظر بقرار إحالة عدد من منتسبيها للتقاعد « الزراعيين» 15/02/2013 

واوضح ان تفريغ الوزارة من الكفاءآت المميزة والمرجعيات الفنية الكفؤة وتوقف التعيينات 

 تراجع شبه تام في دور الوزارة وأداء مهامها أدى إلىالجديدة 

 يؤدياإلحاالت إلى التقاعد دون تعيينات جديدة للمهندسين الزراعيين منذ فترة طويلة؛ مما 

 .تفريغ الوزارة من الكفاءآت والمراجع الفنية والمهنية إلى

 اختفاء طفل في منطقة الهاشمية  15/02/2013 

أحداث مؤسفة بين  لىإ يؤديمعتبرا أن التأخير في الكشف عن مالبسات اختفاء الطفل قد 

 ذوي الطفل وأشخاص مشكوك في ضلوعهم بالحادثة

  الدولة تحتاج إلى عملية تجديد متكاملة: البخيت 15/02/2013 

قال البخيت إن بعض المسؤولين االقتصاديين والماليين كانوا ينظرون باستخفاف الى القطاع 

 ...وصول القطاع الى ما هو عليه االن الى ادىالزراعي وتطويره؛ ما 

مبينا ان االستمرار بالتطوير السياسي يحتاج الى االلتزام بالدستور وتعديل قانون االنتخاب 

 ...وسيع المشاركة السياسية وتغيير نظام الصوت الواحدت يؤدي الىبالتوافق وبما 

  ساعة الماضية 00اصابة خالل الـ 14/02/2013 

بالقرب من الجامعة األردنية، / حادث دهس تعرض له احد األشخاص في محافظة العاصمة

 إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم أدى الىمما 

 المتقاعدين يدرس تطبيق التأمين الصحي على « الضمان االجتماعي» 14/02/2013 

مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في  إلى يؤديسيعزز األمان االجتماعي و

 المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاعين

 مجلس الوزراء يرفع رسوم عائدات تصدير الفوسفات خمسة في المئة  14/02/2013 

كة ربحا مقداره تحقيق الشر أدى الى، ما (مليون دينار 99)وبيعت حصة الحكومة فيها بمبلغ 

 فقط 1559خالل عام ( مليون دينار 169)

 صحيا كبيرا أعداد الالجئين السوريين المتزايدة تشكل عبئا: وزير الصحة 13/02/2013 

 ادى الىانه تم تسجيل اصابات بأمراض سارية ومزمنة بين اعداد كبيرة من الالجئين ما 

 ضغط شديد على مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128906-اعتصام-ضد-زيارة-وفد-للرئيس-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128906-اعتصام-ضد-زيارة-وفد-للرئيس-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128943-انهيار-طريق-فرعي-بالقرب-من-سد-الموجب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128943-انهيار-طريق-فرعي-بالقرب-من-سد-الموجب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128877-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128874-اختفاء-طفل-في-منطقة-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128874-اختفاء-طفل-في-منطقة-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128867-البخيت-الدولة-تحتاج-إلى-عملية-تجديد-متكاملة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128777-64-اصابة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128752-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128755-مجلس-الوزراء-يرفع-رسوم-عائدات-تصدير-الفوسفات-خمسة-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128755-مجلس-الوزراء-يرفع-رسوم-عائدات-تصدير-الفوسفات-خمسة-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128632-وزير-الصحة-أعداد-اللاجئين-السوريين-المتزايدة-تشكل-عبئا-صحيا-كبيرا.html
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 المشاورات مع النواب حول رئيس الوزراء الجديد تبدأ األحد : الطراونة 13/02/2013 

اختيار حكومة  لىإهذه المشاورات  تؤديوأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن 

 برلمانية تمتد واليتها إلى نهاية المجلس الحالي

 نائبا يطالبون باالستعجال بقانون الضمان االجتماعي 03 13/02/2013 

نائبا الى ان القانون مس شريحة واسعة من  16التي القت إجماع   واشارت المذكرة

 .تضررهم الشديد الى ادىالمواطنين مما 

 السماح بإدخال خمسة ماليين بيضة لتغطية حاجة األسواق المحلية  13/02/2013 

يشار إلى أن العوامل الجوية وبرودة الطقس أحدثت إصابات عالية باألمراض الفيروسية 

 انخفاض اإلنتاج إلى النصف إلى أدىالمختلفة في مزارع الدواجن البياض؛ مما 

 السماح بإدخال خمسة ماليين بيضة لتغطية حاجة األسواق المحلية  13/02/2013 

وإنما تقلل إنتاج الدجاج البياض، وهو األمر  للوفيات تؤديموضحا أن هذه األمراض ال 

 .سعر صندوق البيض إلى جانب ارتفاع أسعار العلف لرفع أدىالذي 

 1559بيضة عام  235تراجع استهالك الفرد من  إلىارتفاع أسعار بيض المائدة  أدىوقد 

 بيضة سنويا   215إلى 

  تدافع عن قرارات الفوسفات في عهدة الكردي« يسبوكف»إطالق صفحة على  12/02/2013 

تحقيق الشركة ربحا مقداره  الى أدى، ما (مليون دينار 99)وبيعت حصة الحكومة فيها بمبلغ 

  .فقط 1559خالل عام ( مليون دينار 169)

 جنايات عمان تقرر محاكمة متهمين بشركة سرى غيابيا  12/02/2013 

من القانون عالجت جميع حاالت التالعب في الشركات  239واشار ايضا الى ان المادة 

بحقوق الغير او  بالمساس يؤديالسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل سواء اكانت اخت

 .مساهميها

 قانون االنتخاب لم يكن مثاليا وندعو إلى مراجعته : الملك 12/02/2013 

ظهور  إلى يؤديتطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي "

 ..."ائتالف برلماني على أسس حزبية

  لتوسعة مخيم البقعة« البحوث الزراعية»دونماً من  34الحكومة تقتطع  12/02/2013 

وان وقع الخبر كان له وقع الصاعقة على المزارعين والمهتمين بالعمل الزراعي، قائال  إن 

 .تدمير هذه الثروة سيؤدي إلىإزالة أمهات الزيتون 

  مة والسياسةالعلماء والحياة العا 12/02/2013 

فصل الدين عن واقع حياة الناس وعزله عن التأثير في أمر معاشهم،  يؤدي إلىوكل ذلك قد 

 .وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية

  دنانير 0الزراعة تسمح باستيراد البيض بعد ارتفاعه لـ 10/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128570-الطراونة-المشاورات-مع-النواب-حول-رئيس-الوزراء-الجديد-تبدأ-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128607-23-نائبا-يطالبون-بالاستعجال-بقانون-الضمان-الاجتماعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128567-السماح-بإدخال-خمسة-ملايين-بيضة-لتغطية-حاجة-الأسواق-المحلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128567-السماح-بإدخال-خمسة-ملايين-بيضة-لتغطية-حاجة-الأسواق-المحلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128567-السماح-بإدخال-خمسة-ملايين-بيضة-لتغطية-حاجة-الأسواق-المحلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128567-السماح-بإدخال-خمسة-ملايين-بيضة-لتغطية-حاجة-الأسواق-المحلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128385-إطلاق-صفحة-على-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128257-جنايات-عمان-تقرر-محاكمة-متهمين-بشركة-سرى-غيابيا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128257-جنايات-عمان-تقرر-محاكمة-متهمين-بشركة-سرى-غيابيا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128215-الملك-قانون-الانتخاب-لم-يكن-مثاليا-وندعو-إلى-مراجعته.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128210-الحكومة-تقتطع-30-دونماً-من-
http://www.assabeel.net/old/محراب/128140-العلماء-والحياة-العامة-والسياسة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128096-الزراعة-تسمح-باستيراد-البيض-بعد-ارتفاعه-لـ4-دنانير.html
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مليون بيضة بينما انخفض االنتاج خالل الفترة  95واشار الى ان االردن ينتج شهريا حوالي

 .ارتفاع االسعار في السوق المحلي ادى الىقريبة الماضية االمر الذي ال

  اقرأ نص خطاب الملك في مجلس النواب 10/02/2013 

 يؤديتطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي "وأكد الملك أن 

 ظهور ائتالف برلماني على أسس حزبية إلى

 يطالبون أن يكونوا وزراء في تشكيلة الحكومة  نواب 10/02/2013 

تأجيج  إلى سيؤديوبينما يظل خيار عدم إشراك النواب كوزراء فإن عدم توزير النواب 

 مشاعر المعارضة، تحت القبة للحكومة القادمة

 التحدي في توفير فرص عمل وإيجاد أفكار إبداعية : وزير العمل 10/02/2013 

كثر من ازدياد الطلب على المهندس الزراعي األردني، حيث يتواجد أ أدى الىاألمر الذي 

    .أربعة آالف مهندس في سوق العمل العربي والخليجي

  ذاكرة العراق المعمارية المهملة.. «الشناشيل» 10/02/2013 

تنوع أشكال الشناشيل  إلى أدىسهولة التعامل مع الخشب في مجال العمارة والنقوش »

 .«ومحتواها

 إلى أدىوضع الشناشيل في الطابق العلوي من المنزل »ويختتم الخياط حديثه بقوله إن 

 «...تقارب سكان بيوت الشناشيل

  مياه البحر الميت الساخنةوفاة طفلة غرقاً في  09/02/2013 

إصابة أربعة أشخاص  إلىتصادم مركبتين في منطقة الجزازة في محافظة جرش  أدىإذ 

 بجروح ورضوض

 يقتل عشرينية في األغوار الشماليةصاحب أسبقيات  09/02/2013 

بإطالق شخص عيارات نارية على فتاة داخل منزل قريب لها في منطقة األغوار الشمالية؛ 

 .وفاتها أدى إلىما 

  االستراتيجيةتطلق حوارات متخصصة إلعداد « التنمية السياسية» 08/02/2013 

  مؤكدين ان. ان كون هذه الحوارات مجرد تكرار لحوارات سابقة، لم تخرج بنتيجة عملية

 .أن نبقى نراوح في نفس المكان سيؤدي الىذلك 

  ألف دينار 144ضبط منشطات جنسية قاتلة بالزرقاء قيمتها  08/02/2013 

ووصف هذه المنتوجات التي تشتمل أيضا على مستحضرات تجميل ضارة بالخطيرة؛ ألنها 

 .الموت أحيانا تؤدي إلىمصنعة من مواد غير معروفة وضارة بالصحة، وقد 

 تصف قرارات وزير البلديات بحق منتسبيها بالمتعسفة « المهندسين» 08/02/2013 

 ستؤدي إلىودعت النقابة الوزير إلى إلغاء تلك القرارات التي وصفتها بالظالمة والمجحفة و 

    االعتصامات واالحتجاجات ينفذها المهندسين

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128065-اقرأ-نص-خطاب-الملك-في-مجلس-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128065-اقرأ-نص-خطاب-الملك-في-مجلس-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128035-نواب-يطالبون-أن-يكونوا-وزراء-في-تشكيلة-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128034-وزير-العمل-التحدي-في-توفير-فرص-عمل-وإيجاد-أفكار-إبداعية.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/128015-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127876-وفاة-طفلة-غرقاً-في-مياه-البحر-الميت-الساخنة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127875-صاحب-أسبقيات-يقتل-عشرينية-في-الأغوار-الشمالية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127794-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127782-ضبط-منشطات-جنسية-قاتلة-بالزرقاء-قيمتها-100-ألف-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127774-
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 '' التنمية''نخشى عدم الخروج بنتيجة عملية في حوارات : حزبيون 07/02/2013 

أن هذه الحوارات تكرار للحوارات سابقة دون ان تخرج بنتيجة عملية، مؤكدة أن ذلك 

 أن نبقى نراوح في نفس المكان سيؤدي إلى

  نإصابة شخص نتيجة تدهور شاحنتي 07/02/2013 

أصيب شخص بجروح ورضوض نتيجة تدهور شاحنتين محملتين بمادة السمسم في منطقة 

 .مركبات( 3)اصطدام إحداها بـ أدى الىنزول العدسية، األمر الذي 

  التلفزيون األردني يقطع االتصال عن صحفي أثناء حديثه عن الفساد بالعقبة 07/02/2013 

إلى أن يتم قطع االتصال  أدىالذي  ان الحديث يجب ان يكون حول السيول واألمطار، األمر

 عن الزميل

 تحويل أربعة أفراد ضمن شبكة تهريب أدوية مزورة ومنشطات للقضاء  07/02/2013 

سقوطه على  ادى الىالتي تعطى للخيول، ما " ستانازول"  وقال ان المدرب ألزمه بأخد ابرة

 .االرض ووفاته

 النقابات العمالية تنوي تجديد طلب إنشاء حزب العمال  07/02/2013 

هجرة نحو مئة من خيرة  أدى الىوانتقد هيكلة الحكومة لمؤسسة الضمان االجتماعي، ما 

 .بموظفي الحكومة هي الغالبة  الموظفين بعد أصبحت زيادة الدنيارين سنويا أسوة

 تعرض ممرض لالعتداء في مستشفى األمير فيصل بالزرقاء  07/02/2013 

 .هذا االعتداء إلى أدىوحاول الممرض إبعادهم ليتسنى له العمل بحرية، لكن اندفاع األهل 

 سقوط فتاة من الطابق الثاني بالرصيفة  07/02/2013 

 .إصابته إصابة بالغة في الرأس، وحالته العامة سيئة الى أدىاألمر الذي 

 فريق من وزارة األشغال يعاين الطرق بالطفيلة 07/02/2013 

تدفق المياه لمنازل المواطنين،  إلى أدىوشهدت محافظة الطفيلة تساقطا غزيرا لألمطار 

 وإلحاق أضرار بممتلكاتهم خاصة في منطقة وادي زيد وحي البحرات والمنصورة

 الى أدىأن مبنى مديرية الزراعة تعرض للسيول الجارفة المحملة بالحصى والطين ما 

 وصول المياه والطمم الى مكاتب الموظفين

  سائق تكسي يقتل سائق بكب إثر خالف على أحقية المرور 07/02/2013 

تطور ليقوم أحدهما بطعن اآلخر بوساطة أداة حادة في فخذه اإليسر، مما تسبب بقطع شريان 

 .لى مستشفى االمير فيصلوفاته عقب إسعافه ا أدى الىرئيس 

  االعتداء على ممرض في مستشفى بالزقاء 06/02/2013 

تم نقل مواطن ثالثيني بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى االمير فيصل بعد تعرضه للطعن 

 ...اصابته اصابة بالغة في الرأس الى ادىاثر مشاجرة مع شخص آخر،االمر الذي 

  وفاة بسبب منشطات اللياقة البدنية 10: الصحة 06/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127711-حزبيون-نخشى-عدم-الخروج-بنتيجة-عملية-في-حوارات-التنمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127771-إصابة-شخص-نتيجة-تدهور-شاحنتين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127690-التلفزيون-الأردني-يقطع-الاتصال-عن-صحفي-أثناء-حديثه-عن-الفساد-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127690-التلفزيون-الأردني-يقطع-الاتصال-عن-صحفي-أثناء-حديثه-عن-الفساد-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127667-تحويل-أربعة-أفراد-ضمن-شبكة-تهريب-أدوية-مزورة-ومنشطات-للقضاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127667-تحويل-أربعة-أفراد-ضمن-شبكة-تهريب-أدوية-مزورة-ومنشطات-للقضاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127666-النقابات-العمالية-تنوي-تجديد-طلب-إنشاء-حزب-العمال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127666-النقابات-العمالية-تنوي-تجديد-طلب-إنشاء-حزب-العمال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127647-تعرض-ممرض-للاعتداء-في-مستشفى-الأمير-فيصل-بالزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127647-تعرض-ممرض-للاعتداء-في-مستشفى-الأمير-فيصل-بالزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127640-سقوط-فتاة-من-الطابق-الثاني-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127640-سقوط-فتاة-من-الطابق-الثاني-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127641-فريق-من-وزارة-الأشغال-يعاين-الطرق-بالطفيلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127641-فريق-من-وزارة-الأشغال-يعاين-الطرق-بالطفيلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127642-سائق-تكسي-يقتل-سائق-بكب-إثر-خلاف-على-أحقية-المرور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127642-سائق-تكسي-يقتل-سائق-بكب-إثر-خلاف-على-أحقية-المرور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127526-الاعتداء-على-ممرض-في-مستشفى-بالزقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127526-الاعتداء-على-ممرض-في-مستشفى-بالزقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127564-الصحة-14-وفاة-بسبب-منشطات-اللياقة-البدنية.html
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وهي هرمون يستعمل للخيول وال يجب إعطاؤه إال بالعضل واعطاؤه بالوريد كما تم مع احد 

 حدوث نزيف في الجهاز الهضمي وانتفاخ في جميع اعضائه الىيؤدي الشباب المتوفين 

ً  01فروقات بالنتائج في ": راصد" 05/02/2013    صندوقا

 .إثارة الشك لدى راصد حول دقة عملية تجميع النتائج وفرزها أدى إلىهذا البيان، 

  متقاعدو الضمان يطالبون بتحسين رواتبهم التقاعدية 05/02/013 

 .تآكل القيمة الشرائية لرواتب المتقاعدين ادى الىالرتفاع االسعار المتزايد االمر الذي 

  وفاة شابة اصيبت بطلق ناري بالكرك 05/02/2013 

لتحديد اسباب الوفاة التي تبين انها نتجت عن اصابة الفتاة بعيار ناري واحد في منطقة البطن 

 .احداث نزف دموي شديد في االمعاء  ادى الى

 الحكومة لن تعوض مزارعي وادي األردن جراء الفيضانات والسيول  05/02/2013 

وأشارت المصادر إلى أن حجم الخسائر انخفض؛ جراء عمل المزارعين بتلك التحذيرات، 

 نجاة المحاصيل الزراعية من موجات الصقيع الى أدىما 

تدمير المزروعات كافة التي طالتها المياه من العدسية شماال إلى داميا  إلىالفيضان  وأدى

 .جنوبا، إضافة إلى مزارع األسماك في المنشية وأبو عبيدة

السجن؛ جراء التزاماتهم المالية مع  إلىبعشرات المزارعين  تؤديوقال إن الخسائر قد 

 .الشركات الزراعية

  مخصصات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مليون ومئة ألف دينار العام الماضي 05/02/2013 

ونسيان بعض المناطق الجغرافية والعشائرية يدفع إلى القبول بأول اسم مطروح؛ لحل ...»

 .«إضعاف منصب الوزيرأدى إلى أزمة التشكيل الحكومي؛ مما 

  وفاة شابة أصيبت بطلق ناري في الكرك 05/02/2013 

إحداث نزف أدى الى تبين أنها نتجت عن إصابة الفتاة بعيار ناري واحد في منطقة البطن؛ 

 .دموي شديد في األمعاء

  الزعتري ينتهي بإصابة« شغب» 04/02/2013 

 .إصابة الجئ سوريأدى إلى ل شغب أثناء توزيع خيم على الالجئين ما وقوع أعما

  الحراكالمرحلة الحالية تقتضي مراجعة وتقويماً ألداء : منصور 04/02/2013 

تحقيق اإلصالحات التي يريدها تؤدي إلى وأوضح أنه يجب العمل على تفعيل األدوات التي 

 .الشعب

 ومسؤولي الجمارك لتسهيل حركة البضائع من العقبة " المفوضية"اجتماع بين  03/02/2013 

كما اشتملت الزيارة على جولة شملت مركز جمرك الدرة المتاخم لمنفذ حقل السعودي الذي 

 إغالقهأدى إلى داهمته مؤخرا  مياه األمطار والسيول ما 

  حكم نظر المرأة غير المسلمة إلى المسلمة 01/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127436-راصد-فروقات-بالنتائج-في-21-صندوقاً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127390-متقاعدو-الضمان-يطالبون-بتحسين-رواتبهم-التقاعدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127390-متقاعدو-الضمان-يطالبون-بتحسين-رواتبهم-التقاعدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127384-وفاة-شابة-اصيبت-بطلق-ناري-بالكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127384-وفاة-شابة-اصيبت-بطلق-ناري-بالكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127356-الحكومة-لن-تعوض-مزارعي-وادي-الأردن-جراء-الفيضانات-والسيول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127356-الحكومة-لن-تعوض-مزارعي-وادي-الأردن-جراء-الفيضانات-والسيول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127353-مخصصات-رئيس-الوزراء-وأعضاء-الحكومة-مليون-ومئة-ألف-دينار-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127353-مخصصات-رئيس-الوزراء-وأعضاء-الحكومة-مليون-ومئة-ألف-دينار-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127420-وفاة-شابة-أصيبت-بطلق-ناري-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127420-وفاة-شابة-أصيبت-بطلق-ناري-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127097-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127113-منصور-المرحلة-الحالية-تقتضي-مراجعة-وتقويماً-لأداء-الحراك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126986-اجتماع-بين-المفوضية-ومسؤولي-الجمارك-لتسهيل-حركة-البضائع-من-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/126796-حكم-نظر-المرأة-غير-المسلمة-إلى-المسلمة.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/126796-حكم-نظر-المرأة-غير-المسلمة-إلى-المسلمة.html
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أن تصفها لزوجها أو أحد أقاربها يؤدي إلى إن كشف المسلمة عن جسمها أمام الكافرة ربما 

 .كأخيها مثال  

  السيول تعزل منطقة الشامية بالعقبة والجيش يقيم جسر حديدي 02/03/2013 

 عزلها عن مدينة العقبةالى  أدىداهمت السيول مساء أمس الجمعة منطقة الشامية مما 

الى  ادىالطريق التي تعرضت النجراف جراء السيول ليلة امس ما بتركيب جسرحديدي في 

 شل حركة التنقل

  استراتيجية التحول نحو االقتصاد األخضردراسة تخلص إلى أهمية تطوير  31/01/2013 

كأراض  مجمل األراضي الزراعية في المئة من 5 وبي نت أنه في حال استخدام

 مليون دوالر  222تحقيق استثمارات تقدر بـ إلى سيؤديالعضوية، فإن ذلك  للزراعة

 .المستدامة تنمية السياحة الى ستؤدي مؤكدة أن زيادة حمالت التوعية

  باربد'' أبي عبيدة''اشتعال حريق بطوارئ مستشفى  31/01/2013 

حدوث بعض األضرار المادية البسيطة أدى الى وقالت مصادر في الدفاع المدني أن الحريق 

 .قوع إصابات باألرواح وان سبب الحريق حسب الدالئل األولية تماس كهربائيدون و

  في المئة 71تراجع التمويل األجنبي للجمعيات بنسبة  31/01/013 

لعدم ثبوت أي اختالف بينها وبين الجمعية العادية وانتفاء الغاية من النص عليها في قانون 

 ...تعطيل تنفيذ نظام الجمعيات الخاصةإلى  أدىالجمعيات ما 

 ادمة من سورية طن بطاطا ق 144ترفض إدخال « الزراعة» 31/01/2013 

حدوث تؤدي إلى إن دخول منتجات البطاطا لن يوثر في إنتاج المزارعين المحليين، ولن 

 اختناقات تسويقية؛ كونه من المتوقع السماح بدخول كميات محدودة من هذه السلعة

 موزعو غاز يبيعون اسطوانات ناقصة ويتالعبون بختم المصفاة  30/01/2013 

تسرب  الى يؤديويؤكد ان هناك اسطوانات غير مغلقة بشكل محكم من قبل المصفاة مما 

الغاز منها شيئا فشيئا الى ان تصل كميتها للمستهلك اقل من الكمية المحددة؛ االمر الذي 

 .ان يلوم المواطن صاحب محل بيع الغاز  الى يؤدي

 تكدس للنفايات في ضاحية األمير هاشم بطبربور 29/01/2013 

أدى إلى إن كابسات األمانة لم تقم بتفريغ حاويات القمامة في المنطقة منذ نحو أسبوعين، مما 

 تكدسها حتى إنها أخذت جزءا من الشارع العام

 اللجنة الخاصة لم تدع المراقبين لعملية تدقيق المحاضر األصلية : «نزاهة» 29/01/2013 

 الى ادىتم العثور على اوراق اقتراع اضافية داخل الصندوق غير موقعة وغير مختومة مما 

 …ان يصبح عدد االوراق اكبر من عدد المقترعين وتم إلغاء هذه االوراق عند القيام بالفرز

وبالتالي فإننا نرى ان االفضل لسالمة العملية االنتخابية ان يتم اعادة الفرز في كافة 

 .تأخير اعالن النتائج الىذلك  ادىالصناديق توخيا للدقة حتى لو 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126868-السيول-تعزل-منطقة-الشامية-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126868-السيول-تعزل-منطقة-الشامية-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126661-دراسة-تخلص-إلى-أهمية-تطوير-استراتيجية-التحول-نحو-الاقتصاد-الأخضر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126733-اشتعال-حريق-بطوارئ-مستشفى-أبي-عبيدة-باربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126660-تراجع-التمويل-الأجنبي-للجمعيات-بنسبة-75-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126662-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126542-موزعو-غاز-يبيعون-اسطوانات-ناقصة-ويتلاعبون-بختم-المصفاة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126542-موزعو-غاز-يبيعون-اسطوانات-ناقصة-ويتلاعبون-بختم-المصفاة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126448-تكدس-للنفايات-في-ضاحية-الأمير-هاشم-بطبربور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126448-تكدس-للنفايات-في-ضاحية-الأمير-هاشم-بطبربور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126345-
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  أشخاص في حوادث مختلفة بالمملكة 9وفاة طفلة وإصابة  29/01/2013 

سنوات في منطقة سهل حوران بإربد نتيجة حادث دهس ( 5)توفيت طفلة تبلغ من العمر 

 .بتها برضوض وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسمإصا الى أدىتعرضت له، مما 

كما أصيب شخص برضوض وكسور وجروح في حادث سقوط من الطابق الثاني في منطقة 

 ...إصابته برضوض وكسور الى أدىحنينا أثناء قيامه بعملية صيانة خزانات المياه مما 

  لقاء تشاوري لمناقشة مواضيع االستدامة البيئية والمياه والطاقة 29/01/2013 

وطنية، المتعلقة بمجال واشار الى اتخاذ جميع اإلجراءات لتحقيق الخطط والبرامج التنموية ال

 تحسن المؤشرات البيئية الى ادىالبيئة والتنمية وارتباطها الوثيق بالقطاعات التنموية الذي 

  المهندسين العربعبيدات رئيساً التحاد  29/01/2013 

تعظيم االنجازات ومواجهة  تؤدي الىويتمنى أن يخرج االجتماع بنتائج وتوصيات 

 .التحديات

 داخل صناديق غير موقعة وغير مختومة احتساب اوراق اقتراع 28/01/2013 

 الى ادىتم العثور على اوراق اقتراع اضافية داخل الصندوق غير موقعة وغير مختومة مما 

 ان يصبح عدد االوراق اكبر من عدد المقترعين

وبالتالي فإننا نرى ان االفضل لسالمة العملية االنتخابية ان يتم اعادة الفرز في كافة 

 .تأخير اعالن النتائج الىذلك  ادىلدقة حتى لو الصناديق توخيا ل

  يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني" العمل اإلسالمي" 28/01/2013 

تعنت الحكومة العراقية في مواجهة المطالب العادلة للشعب العراقي، التي عبرت عنها 

قتل سبعة  أدى الىقطاعات واسعة من الشعب العراقي، كما أدانوا استخدام القوة الذي 

 .مواطنين

 بحوادث مختلفة  11وفاة شخص وإصابة  28/01/013 

، وانقلب رأس (وادي عربة)بالقرب من منطقة غرندل ( قاطرة ومقطورة)تدهور شاحنة 

 وفاته على الفور أدى الىالشاحنة عليه مما 

 مناطق في المملكة تشهد صواعق رعدية وأمطارا غزيرة  27/01/2013 

تعرضت محافظة الطفيلة مساء أمس االول لصواعق وعواصف رعدية غير مسبوقة 

 تشكل سيول جارفة أدى إلىتزامنت مع هطل غزير لالمطار وتساقط حبات البرد، مما 

 مرشحون يرفضون نتائج االنتخابات ويلجؤون للقضاء : الكرك 27/01/2013 

وأضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لعرض ما لديه من براهين وأدلة تؤكد ما رافق عملية 

 تغيير في النتائج ادى الىاالقتراع من خلل 

 ي مواجهة المال السياسي وضعونا ف: حزبيون 27/01/2013 

ان االحزاب وضعت في مواجهة مباشرة مع المال السياسي، الذي تدفق بسخاء أثناء العملية 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126304-وفاة-طفلة-وإصابة-9-أشخاص-في-حوادث-مختلفة-بالمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126299-لقاء-تشاوري-لمناقشة-مواضيع-الاستدامة-البيئية-والمياه-والطاقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126299-لقاء-تشاوري-لمناقشة-مواضيع-الاستدامة-البيئية-والمياه-والطاقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126336-عبيدات-رئيساً-لاتحاد-المهندسين-العرب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126182-احتساب-اوراق-اقتراع-داخل-صناديق-غير-موقعة-وغير-مختومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126096-العمل-الإسلامي-يطالب-بتشكيل-حكومة-إنقاذ-وطني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126077-وفاة-شخص-وإصابة-15-بحوادث-مختلفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126015-الكرك-مرشحون-يرفضون-نتائج-الانتخابات-ويلجؤون-للقضاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125983-حزبيون-وضعونا-في-مواجهة-المال-السياسي.html
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 هذه النتيجة الى أدىاالنتخابية، األمر الذي 

 الى أدىويؤكد الشناق ان األحزاب وضعت مباشرة في مواجهة المال السياسي، األمر الذي 

 .فشلها،الذي وصفه بالذريع، أمام قوة المال والعشائرية ونفوذها

ً 19والمرأة تسجل حضوراً قوياً بـ  وجهاً نيابياً مجرباً يعودون للقبة 60 27/01/2013    مقعدا

أن المجالس السابقة والسلوك السياسي في األردن أفقد المواطنين الثقة بجدوى المؤسسة 

ن يحميه من أصحاب الوجاهة أدى إلىالتشريعية، مما   ...لجوء المواطن للبحث عم 

 في نتائج القوائم والكوتا يعصف بنزاهة االنتخابات « الهيئة المستقلة»ارتباك  27/01/2013 

اعادة احتساب توزيع  ادى الىاصوات، وهو ما  6فيما كان الرقم المثبت على المحضر 

 المقاعد

 علماء وخبراء يؤكدون أهمية العناية بمرضى الكلى 27/01/2013 

مضاعفات عكسية على صحة  الى يؤديوان االختالل في نقصها او زيادتها في الجسم، 

 الكلى بشكل خاص

ولفت رئيس الجمعية العربية ألمراض وزراعة الكلى الدكتور سعيد الغامدي، إلى أن اختالل 

 .مضاعفات عكسية على الكلى والجسم معا الى يؤدي -زيادة او نقصانا-االمالح في الجسم 

  عملية جراحية تعيد الحياة إلى الطفلة منة 27/01/2013 

وافقنا على إجراء العملية الدقيقة ونحن نلهج في الدعاء إلى هللا، اذ إن المادة »: وقال الحشاش

   .تلف أجهزة في جسمها ستؤدي إلى -السمح هللا-الصفراء التي تزداد لو بقيت في أحشائها 

  المال ونفوذ السياسيين أثّرا في سالمة العملية االنتخابية: «الوطني لحقوق اإلنسان» 26/01/2013 

عدد من الدوائر والتمديد لالنتخابات واعالن النتائج والتعامل مع شكاوى المتضررين وعدم 

 ادىاعالن موقف الهيئة بشكل صريح وواضح للجمهور وللرأي العام وألصحاب الشكاوى 

 .«المساس بهذه المعايير الى

  احتجاجات واسعة في الكرك 26/01/2013 

إن التزوير الذي حصل في االنتخابات، وعدم تدخل االجهزة المختصة لحماية عملية 

 .عدم فوزه أدى إلىاالقتراع هو سبب الذي 

  قصور في اإلطار القانوني لالنتخابات: «بعثة مراقبة االتحاد األوروبي» 26/01/2013 

وقانون األحزاب السياسية الجديد يفتقر إلى تحديد نفقات . وهذه الحوادث ما تزال قيد التحقيق

 …فرص غير متساوية بين مختلف المرشحين ادى الىالحملة االنتحابية؛ مما 

  يسجل حاالت تصويت جماعي وعلني وإطالق أعيرة نارية« الوطني لمراقبة االنتخابات» 25/01/2013 

بمدرسة مرصع الثانوية للبنين بمحافظة  59وعن العنف حدثت اشتباكات عنيفة في صندوق 

 .تدخل قوات األمن وفض االشتباك أدى إلىجرش بسبب التصويت الجماعي مما 

  تأخر نتائج دوائر فردية والقوائم الوطنية يفتح باب الشبهات 25/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125982-62-وجهاً-نيابياً-مجرباً-يعودون-للقبة-والمرأة-تسجل-حضوراً-قوياً-بـ-19مقعداً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125970-ارتباك-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126062-علماء-وخبراء-يؤكدون-أهمية-العناية-بمرضى-الكلى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126062-علماء-وخبراء-يؤكدون-أهمية-العناية-بمرضى-الكلى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125987-عملية-جراحية-تعيد-الحياة-إلى-الطفلة-منة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125987-عملية-جراحية-تعيد-الحياة-إلى-الطفلة-منة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125827-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125825-احتجاجات-واسعة-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125825-احتجاجات-واسعة-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125824-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125744-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125742-تأخر-نتائج-دوائر-فردية-والقوائم-الوطنية-يفتح-باب-الشبهات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125742-تأخر-نتائج-دوائر-فردية-والقوائم-الوطنية-يفتح-باب-الشبهات.html
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 أدى الىمن محاضر لجان االقتراع ما  9269لم يتم ادخالها الى النظام االلكتروني من اصل 

 تأخير في صدور التقارير النهائية لتجميع النتائج في عدد من الدوائر

  وفيات وإصابتان اثر حادث سير بالزرقاء 24/01/2013 

محملة بالطوب في منطقة وادي ( قاطرة ومقطورة)أشخاص إثر حادث تدهور تريال  5توفي 

 اصطدامها بمركبة صغيرة أدى الىر الذي بالقرب من جسر الغباوي األم/ العش 

  تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان في ختام االقتراع 24/01/2013 

مدرسة مرصع الثانوية للبنين محافظة جرش بسبب  59حدوث اشتباكات عنيفة في صندوق 

ا   .تدخل قوات األمن وفض  االشتباك إلى أدىالتصويت الجماعي، مم 

ا  تدخل أمني  إلى أدىوقد نتج عن المشاجرة قيامهم بقطع الطريق بين الحسينية والكرك، مم 

 .وإطالق غاز مسيل للدموع

  ترفض ترخيص مصنع باطون جاهز في شفا بدران« البيئة» 16/02/2013 

مصانع  إلى المؤديوكان معتصمون قاطنون في منطقة الكوم بشفا بدران أغلقوا الشارع 

 األسمنت

  لم يكن بالمستوى المطلوب" شراء األصوات"التفاعل مع ملف " نزاهة" 22/01/2013 

 الى أدىلمعنية ان عدم وضوح العالقة بين الهيئة المستقلة لالنتخابات واجهزة الدولة ا

 .التأخير في اتخاذ االجراءات الالزمة والضرورية في ملف بيع وشراء االصوات

ورصد التحالف عدم وضوح العالقة بين الهيئة المستقلة لالنتخابات واجهزة الدولة المعنية قد 

 وفي عدم اتخاذ اجراءات اخرى هذا التأخير في اتخاذ هذه االجراءات الى ادى

  تفاقم أزمة المياه في مأدبا يوقف العمليات بمستشفى النديم 22/01/2013 

رة المياه تفاقمت أزمة المياه في محافظة مأدبا بعد توقف الضخ من آبار الهيدان بسبب عكو

انقطاع المياه عن مستشفى النديم الحكومي  إلى أّدىإثر تساقط األمطار األخيرة األمر الذي 

 .وتوقف العمليات فيه

 .توقف العمليات مؤقتا لحين وصول المياه إلى أدىمشيرا إلى أن  انقطاع المياه 

مساء أمس  بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات أن ها إيجابية وصالحة للشرب، ولكن تعط لت

 .تدن ي نسبة الضخ للمحافظة إلى أّدىإحدى المضخات الرئيسية في لب ما 

وتعاني محافظة مأدبا منذ سنوات في فصل الشتاء من انقطاع المياه لمدة أسابيع بعد سقوط 

ارتفاع مستوى العكورة في آبار الهيدان المغذية  إلى يؤدياألمطار وتشكُّل السيول ما 

 لمحافظة مأدبا

  إحالة قضايا المال الفاسد للقضاء دليل على أن االنتخابات مزورة: خبراء 22/01/2013 

بات السابقة كانت مزورة، وان االنتخابات الحالية ذلك يشكل دليال  قاطعا  على ان االنتخا"

 ...".فقدان الثقة بالعملية االنتخابية برمتها الىمثل هذه االجراءات  ستؤديمزورة، و

  األردن بحاجة إلى رجاالت وطنية قادرين على إدارة شؤون الدولة األردنية: أبو السكر 21/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125623-5-وفيات-وإصابتان-اثر-حادث-سير-بالزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125623-5-وفيات-وإصابتان-اثر-حادث-سير-بالزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125600-تقرير-المركز-الوطني-لحقوق-الإنسان-في-ختام-الاقتراع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125600-تقرير-المركز-الوطني-لحقوق-الإنسان-في-ختام-الاقتراع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125457-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125268-نزاهة-التفاعل-مع-ملف-شراء-الأصوات-لم-يكن-بالمستوى-المطلوب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125260-تفاقم-أزمة-المياه-في-مأدبا-يوقف-العمليات-بمستشفى-النديم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125260-تفاقم-أزمة-المياه-في-مأدبا-يوقف-العمليات-بمستشفى-النديم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125289-خبراء-إحالة-قضايا-المال-الفاسد-للقضاء-دليل-على-أن-الانتخابات-مزورة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125131-أبو-السكر-الأردن-بحاجة-إلى-رجالات-وطنية-قادرين-على-إدارة-شؤون-الدولة-الأردنية.html
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اعتداء السلطة التنفيذية على باقي السلطات بما  أدى الىمشيرا الى ان االختالل في الموازين 

 تمتلكه من قوة

  انتحار شاب في مخيم حطين ووفاة سيدة في أثناء تناولها الطعام 21/01/2013 

اء الطعام؛ مما في اثن" شردقتها"عاما متوفاة اثر  59ومن ناحية ثانية، نقلت سيدة عمرها 

 وفاتها ادى الى

 المال السياسي ال يمكن معالجته بسياسة انتقائية : «الوحدة الشعبية» 21/01/2013 

تفاقم األزمة  أدى الىوطالب المكتب السياسي بإعادة النظر بالنهج االقتصادي القائم الذي 

 بارتفاع المديونية

  االنتخابات لن تحل أزمة األردن: «اإليكونمست» 20/01/2013 

ا  موجة  أّدى إلىوأك د التقرير أن  صندوق النقد الذي دفع برفع الدعم على المحروقات مم 

 أشخاص 6ى أثرها احتجاجات توفي عل

 اغالق مركز صحي متصدع بالرصيفة ...سنوات على انشائه 1بعد  19/01/2013 

الدراسات الهندسية وفحوصات التربة التي اجريت في االرض قبل التفكير في انشاء المبنى، 

 .حدوث ضغط كبير على مركز صحي المشيرفة ادى الىمبينا ان اغالق المركز 

  (محّدث)وفاة شاب بعد محاولة االمن تفريق طالب توجيهي : الكرك 17/01/2013 

وفاة الشاب  ادى الىواستخدمت قوات االمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الطالب مما 

 .المذكور

  يناقش مع الكتل المرشحة لالنتخابات الفرصة السكانية« األعلى للسكان» 17/01/2013 

الزيادة المتوقعة في حجم قوة العمل من خالل معالجة بعض القضايا الهامة، من بينها تلك 

مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات  يؤدي إلىالمتعلقة بتحسين نوعية التعليم والتدريب بما 

 سوق العمل الفعلية

  لعالج ولدها والمركز يرفض« الحسين للسرطان»أسرة تبحث عن قبول من  17/01/2013 

عودة حالته من حيث بدأ وتزداد سوءا، خاصة أن السرطان المصاب به دمحم  يؤدي إلىوهذا 

 من النوع سريع االنتشار

  حكومة تعجز عن إدارة امتحان كيف ستنجز انتخابات نزيهة؟: «العمل اإلسالمي» 17/01/2013 

لقد حذرنا مرارا  من أسلوب تشكيل الحكومات بطرق الترضيات واألعطيات والهبات "

مزيد من االحتقان والفوضى  إلىاال   يؤديوالعطايا، فهذا األسلوب لن يخدم الوطن ولن 

 ".والفساد

  وفاة مواطن في انقالب صهريج على طريق رأس النقب 16/01/2013 

وقال الهباهبة ان الصهريج المحمل بالفيول انقلب على احد المنعطفات على الطريق باتجاه 

 اشتعال النار في اطاراته االمامية ادى الىالعقبة ما 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125104-انتحار-شاب-في-مخيم-حطين-ووفاة-سيدة-في-أثناء-تناولها-الطعام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125104-انتحار-شاب-في-مخيم-حطين-ووفاة-سيدة-في-أثناء-تناولها-الطعام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125099-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125010-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124910-بعد-5-سنوات-على-انشائه-اغلاق-مركز-صحي-متصدع-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124674-الكرك-وفاة-شاب-بعد-محاولة-الامن-تفريق-طلاب-توجيهي-(محدّث).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124614-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124623-أسرة-تبحث-عن-قبول-من-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124596-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124524-وفاة-مواطن-في-انقلاب-صهريج-على-طريق-رأس-النقب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124524-وفاة-مواطن-في-انقلاب-صهريج-على-طريق-رأس-النقب.html
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 أنقذونا من الفاسدين: األبقارمربو  16/01/2013 

السماح باستيراد حليب البودرة والمواد الضارة بالصحة، إلى خلق فوضى في األسعار 

 .هروب عدد كبير من العاملين أدى إلىأنهكت المزارع؛ ما 

  لم أعتد  على الكيالني": السبيل"العبادي لـ 16/01/2013 

أن رئيس لجنة امانة عبد الحليم الكيالني استفز مواطنين محتجين بينهم الناشط احمد عويدي 

 انفعال عدد منهم واندالع مشادة كالمية مع الكيالني ادى الىالعبادي مما 

  "سكن كريم لعيش كريم"مطالبات بشمول الرصيفة في مبادرة  16/01/2013 

بالمائة؛ ما  15لرصيفة ايمن رباع إن نسبة الفقر في الرصيفة تتجاوز يقول مدير تنمية ا

 كثير من المشاكل االجتماعية بسبب الكثافة السكانية العالية في اللواء يؤدي الى

  إخماد حريق داخل إحدى مطاعم إربد 15/01/2013 

، 1م(25)حادث حريق داخل مطبخ إحدى المطاعم في شارع الجامعة والتي قدرت مساحته بـ

 أشخاص( 2)إصابة  أّدى الىمما 

  مربو األبقار يناشدون الملك انقاذهم من الفاسدين 15/01/2013 

السماح باستيراد حليب البودرة والمواد الضارة بالصحة إلى خلق فوضى في األسعار أنهكت 

 .هروب عدد كبير من العاملين أدى إلىالمزارع ما 

  تعطل بعض المركبات وصيانة بعض الطرقات من أسباب أزمة السير الخانقة 15/01/2013 

إن أعداد كبيرة من المركبات تعطلت وتركزت في الشوارع الرئيسة واالنفاق والمواقع 

 …إرباك السير الى ادىالحيوية؛ مما 

حدوث  الى ادىان اعداد المواطنين الذين خرجوا الى اعمالهم وللتسوق بعد عطلة طويلة 

 .اختناقات مرورية، فضال  عن خروج عدد من الفضوليين الى الشارع

 تباطؤ وتداخل في حركة السير الى أدىوبين أن هنالك ضغطا  على االشارات المرورية 

  !الفقر في األردن تراجع.. مبروك 15/01/2013 

 سيؤدي إلىالمسؤولون عن اعداد التقرير عللوا تغير المنهجية رغم علمهم المسبق أن ذلك 

 رفع نسبة الفقر

  وحدة زراعية ومزارع أسماك وأشجاراً مثمرة 031األردن يجرف فيضان نهر  14/01/2013 

الكريمة هي األكثر تضررا، / البالونة، والربيع /الدونمات في المشارع ووادي الريان " 

تدمير كافة  إلىالفيضان  أدىكونها كانت مزروعة بالحمضيات والخضراوات، و

 ..."المزروعات

  ألف عاملة منزل هاربة من الغرامات 31تعفي : الحكومة 14/01/2013 

حدوث فجوة كبيرة  أدى إلىوتعدد المسؤوليات التي تخص عملية االستقدام، االمر الذي 

 إيجاد العديد من المشاكل للمواطن ومكاتب االستقدامأسهمت في 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124471-مربو-الأبقار-أنقذونا-من-الفاسدين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124496-العبادي-لـ-السبيل-لم-أعتدِ-على-الكيلاني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124455-مطالبات-بشمول-الرصيفة-في-مبادرة-سكن-كريم-لعيش-كريم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124358-إخماد-حريق-داخل-إحدى-مطاعم-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124358-إخماد-حريق-داخل-إحدى-مطاعم-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124335-مربو-الأبقار-يناشدون-الملك-انقاذهم-من-الفاسدين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124335-مربو-الأبقار-يناشدون-الملك-انقاذهم-من-الفاسدين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124234-تعطل-بعض-المركبات-وصيانة-بعض-الطرقات-من-أسباب-أزمة-السير-الخانقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124234-تعطل-بعض-المركبات-وصيانة-بعض-الطرقات-من-أسباب-أزمة-السير-الخانقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124248-مبروك-الفقر-في-الأردن-تراجع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124109-فيضان-نهر-الأردن-يجرف-231-وحدة-زراعية-ومزارع-أسماك-وأشجاراً-مثمرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124103-الحكومة-تعفي-35-ألف-عاملة-منزل-هاربة-من-الغرامات.html
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 وفاة ثانية بانفلونزا الخنازير في عمان 14/01/2013 

حالة المرضية وتفاقمها، وحدوث لتلقي العالج في الوقت المناسب قبل استفحال ال...

 .الوفاة تؤدي إلىمضاعفات قد 

  تهدد باإلضراب ومقاطعة االنتخابات" المستقلة لعمال الكهرباء" 13/01/2013 

جاء عبر اتفاقيات جماعية أخذت صبغة القانون لما يوجهه عامل الكهرباء من أخطار محدقة 

 الموت بأبشع الصور تؤدي إلىحسب طبيعة المهنة والتي 

  وقف ضخ المياه عن مناطق في محافظات إربد وعجلون وجرش ومأدبا 13/01/2013 

حدوث أضرار في إلى  أدىأن المملكة لم تشهد هطول أمطار بهذه الغزارة منذ سنوات، ما 

 شبكة توزيع المياه

ملم نتيجة اتساع  255انجراف خط رئيس قطره إلى تدفق المياه  أدىوفي محافظة العاصمة 

 توقف الضخ لمناطق ياجوز ومناطق الدوار الخامسإلى  أدىرى احد األودية؛ ما مج

أيقاف الضخ عن محافظة مادبا إلى ارتفاع نسبة العكورة في الوالة وأبار الهيدان  أدىبينما 

 .في انتظار استقرار وضع المصادر إلعادة الضخ للمناطق

عدم ربط مزاريب المياه على شبكات الصرف الصحي، وضروة ربطها على شبكة تصريف 

اختالالت الى  يؤديمياه االمطار؛ حماية لمصالحهم وخشية حدوث فيضانات في الشبكة مما 

 .واختناقات فيها

  والدفاع المدني والشرطة والقوات المسلحة« البلديات»مئات الحوادث تعاملت معها  13/01/2013 

اجتاح منذ فجر أول أمس منخفض جوي من أصل قطبي جميع مناطق محافظة عجلون، 

 ...تساقط الثلوج على معظم مناطق المحافظة أدى الىو

  مليون دينار خسائر متوقعه لقطاع التأمين 04 13/01/2013 

بمصلحة المواطن يؤدي باالضرار قدرة الشركات على دفع مبالغ التعويضات، االمر الذي 

 ات والقوانين الناظمة لعمل قطاع التامينوضياع حقوقه جراء التعليم

  «بالمشاركة العامة يتحقق اإلصالح»يطلق حملة « الوطني لحقوق اإلنسان» 13/01/2013 

رفد دي إلى تؤوالتأكيد على أهمية المشاركة السياسية المبنية على أسس موضوعية وعلمية 

 .مجلس األمة بالكفاءات الوطنية

  (صور)االمطار تكشف عيوب البنى التحتية في الرصيفة والزرقاء  12/01/2013 

 تجمع للمياه في عدد من المناطقالى الغزير لالمطار في الزرقاء   الهطول ادىكما 

مداهمة الى  أدىاضافة الى انهيار جدار استنادي لسيل الزرقاء في منطقة وادي الحجر مما 

 المياه لعدد من البيوت المجاورة

  انقطاعات متكررة للكهرباء في المفرق 12/01/2013 

فرضتها األحوال الجوية السائدة عبر منخفض جوي مكلل بغزارة األمطار وتساقط الثلوج ...

 .إغالقات طرقات وسيولأدى إلى 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124093-وفاة-ثانية-بانفلونزا-الخنازير-في-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124093-وفاة-ثانية-بانفلونزا-الخنازير-في-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123991-المستقلة-لعمال-الكهرباء-تهدد-بالإضراب-ومقاطعة-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123950-مئات-الحوادث-تعاملت-معها-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123997-20-مليون-دينار-خسائر-متوقعه-لقطاع-التأمين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123935-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123867-الامطار-تكشف-عيوب-البنى-التحتية-في-الرصيفة-والزرقاء-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123813-انقطاعات-متكررة-للكهرباء-في-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123813-انقطاعات-متكررة-للكهرباء-في-المفرق.html
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  االحوال الجوية تتسبب بانقطاعات الكهرباء في محافظة المفرق 11/01/2013 

جوي  انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي فرضتها االحوال الجوية السائدة عبر منخفض

 .اغالقات طرقات وسيولادى الى مكلل بغزارة االمطار وتساقط الثلوج 

  (محّدث)حالة الطرق في مختلف مناطق المملكة  10/01/2013 

قال المركز اإلعالمي في مديرية األمن العام إنه نتيجة لسقوط األمطار والثلوج في معظم 

 اغالقات على الطرق المبينةأدى الى مناطق المملكة فإن ذلك 

  الطرق في المحافظة سالكة: محافظ اربد  10/01/2013 

تشكل الى بدء ذوبان الثلوج المتراكمة في ساحات وشوارع مدينة اربد بعد ظهر اليوم  ادىو

 السيول وبرك ضخمة للمياه

  جميع انفاق العاصمة سالكة امام حركة السير 10/01/2013 

 .عدم االستيعابادى الى مشيرا الى ان كميات المياه الكبيرة وارتفاع منسوبها 

  (أرقام طوارئ الجيش)الملك يوعز للجيش بالمساعدة بفتح الطرق واالنقاذ  10/01/2013 

ادى الى ير منخفض جوي قطبي فيما تساقطت الثلوج بكثافة الليلة الماضية مع تعمق تأث

 .انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق الى ما دون الصفر المئوي

  حاصرتهم السيول في الرصيفةشخصاً  10الدفاع المدني ينقذ  09/01/2013 

 .اتالف البنية التحتية وتسبب معاناة يومية لالهاليتؤدي الى وهذه الفيضانات 

  راءانقطاع الكهرباء في منطقة رئيس الوز 09/01/2013 

انقطاع التيار الكهربائي في ضاحية شفا العامرية بالسلط، إلى سوء األحوال الجوية أدى 

 .والتي يقطن فيها رئيس الوزراء عبدهللا النسور

  معظم مناطق جرشالثلوج تغطي  09/01/2013 

اغالق ادى إلى امطار غزيرة خالل االيام الماضية حال دون تراكمها بسماكات عالية و...

 الطرق الرئيسية والفرعية لفترات قصيرة

  لوج كثيفة و رياح عاتية في لواء بصيراث 09/01/2013 

شهدت مناطق واسعة من لواء بصيرا صباح اليوم االربعاء ومساء امس تساقطا كثيفا 

 إغالق الطرق الرئيسة والفرعيةالى  أدىللثلوج، 

تم إكتشاف العطل بسرعة كبيرة ، الفتا الى ان يافطات المرشحين تسهم في أعطال الكهرباء، 

 .إنقطاع الكهرباءالى  يؤدينتيجة لتمزقها بفعل الرياح والتفافها على األسالك واألعمدة مما 

  األردنيون ينعمون ببحيرات مياه في شوارع العاصمة 09/01/2013 

حدوث زحام أدى إلى وعدم وجود صهاريج كافية لسحب الكميات المتجمعة في األنفاق ما 

 .كبير للسيارات؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه

  األمطار الغزيرة في جرش تكشف عيوب الشوارع ومناهل تصريف المياه 09/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123745-الاحوال-الجوية-تتسبب-بانقطاعات-الكهرباء-في-محافظة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123745-الاحوال-الجوية-تتسبب-بانقطاعات-الكهرباء-في-محافظة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123705-حالة-الطرق-في-مختلف-مناطق-المملكة-(محدّث).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123702-محافظ-اربد-الطرق-في-المحافظة-سالكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123696-جميع-انفاق-العاصمة-سالكة-امام-حركة-السير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123696-جميع-انفاق-العاصمة-سالكة-امام-حركة-السير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123677-الملك-يوعز-للجيش-بالمساعدة-بفتح-الطرق-والانقاذ-(أرقام-طوارئ-الجيش).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123586-الدفاع-المدني-ينقذ-14-شخصاً-حاصرتهم-السيول-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123651-انقطاع-الكهرباء-في-منطقة-رئيس-الوزراء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123639-الثلوج-تغطي-معظم-مناطق-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123637-ثلوج-كثيفة-و-رياح-عاتية-في-لواء-بصيرا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123601-الأردنيون-ينعمون-ببحيرات-مياه-في-شوارع-العاصمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123601-الأردنيون-ينعمون-ببحيرات-مياه-في-شوارع-العاصمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123584-الأمطار-الغزيرة-في-جرش-تكشف-عيوب-الشوارع-ومناهل-تصريف-المياه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123584-الأمطار-الغزيرة-في-جرش-تكشف-عيوب-الشوارع-ومناهل-تصريف-المياه.html


 

802 

 

أدى ة الهاطلة، مما لم يتمكن المنهل الرئيس للصرف الصحي فيه من استيعاب الكميات الكثير

ع بركة مياه كبيرة أعاقت حركة المرور في ذلك الشارع إلى  .حدوث تجم 

 في إربد إرباك مروري وأمطار تبشر بموسم زراعي مثمر 09/01/2013 

تعطل عدد من السيارات وإحداث حالة الى ارتفاع المياه في عدد من شوارع المدينة  أدىو

 إرباك مروري كبير

  إدارة األزماتخبير ينتقد نظام الفزعة في  09/01/2013 

تجمع المياه داخل إلى  أدىوإذا كانت هناك مصارف فإنها تعاني من تراكم األوساخ، ما 

 .األنفاق نتيجة سوء التصريف

ارتفاع نسبة الحوادث إلى  أدىوأعاقت حركة السير للمركبات والمشاه في آن معا، مما 

 .الشوارعوتعطيل حركة السير، وزيادة اإلرباكات المرورية في هذه 

تعطل بعض السيارات؛ بسبب الى  أدىإعاقة واضحة لحركة السير في االتجاهين، مما ...

 أدىارتفاع منسوب المياه، وعجز العبارات والمناهل عن تصريف مياه األمطار؛ مما 

 .اختناقات مرورية وحوادثلحدوث 

  األمن يحذر المواطنين من دخول األنفاق 09/01/2013 

أنه ونظرا  لألحوال الجوية السائدة وهطول األمطار بغزارة في مختلف أنحاء المملكة، األمر 

 .المياهارتفاع منسوب إلى  أدىالذي 

أن المنطقة من شارع المحطة القديم من جسر النشا باتجاه المحطة بمعنى الشارع الخلفي 

 .إغالق الطريق هناكإلى  أدىلمجمع رغدان الجديد شهدت انهيارا جبليا، مما 

  متر 844الثلوج تتساقط على المناطق المرتفعة أكثر من  09/01/2013 

 يؤديوقالت دائرة األرصاد الجوية إن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة من أصل قطبي؛ ما 

 .انخفاض على دراجات لحرارة، وتساقط أمطار مصحوبة بالرعد والبردإلى 

 تنفي فشل خطتها الشتوية « األمانة».. بعد غرق شوارع العاصمة بالمياه 09/01/2013 

مزاريب مياه األمطار على خطوط الصرف الصحي، التي ال تتحمل كميات األمطار، ..»

 .«خروج المياهيؤدي إلى ع على المنازل وبخاصة في التسويات مما ينتج عنها ضغط راج

  خبير ينتقد نظام الفزعة في إدارة األزمات 09/01/2013 

وقال على الرغم من الجهود التي يتم بذلها من قبل أمانة عمان، إال أنها جاءت متأخرة، األمر 

 .مضاعفة المجهود كي نستطيع الخروج من األزمةسيؤدي إلى الذي 

  في التعامل مع الحالة الجوية« األمانة»عمان يعّري استعدادات غرق  59/02/2013 

خروجها من مناهل الصرف الصحي في مواقع تؤثر على القدرة االستيعابية يؤدي إلى ما 

 .لمناهل تصريف مياه األمطار

  احتجاج على وفاة امرأة بسبب اإلهمال الطبي بإربد 08/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123585-إرباك-مروري-وأمطار-تبشر-بموسم-زراعي-مثمر-في-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123568-خبير-ينتقد-نظام-الفزعة-في-إدارة-الأزمات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123566-الأمن-يحذر-المواطنين-من-دخول-الأنفاق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123566-الأمن-يحذر-المواطنين-من-دخول-الأنفاق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123591-الثلوج-تتساقط-على-المناطق-المرتفعة-أكثر-من-800-متر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123587-بعد-غرق-شوارع-العاصمة-بالمياه-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123568-خبير-ينتقد-نظام-الفزعة-في-إدارة-الأزمات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123568-خبير-ينتقد-نظام-الفزعة-في-إدارة-الأزمات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123445-غرق-عمان-يعرّي-استعدادات-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123492-احتجاج-على-وفاة-امرأة-بسبب-الإهمال-الطبي-بإربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123492-احتجاج-على-وفاة-امرأة-بسبب-الإهمال-الطبي-بإربد.html
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وأكد المحتجون أن التشخيص الخاطئ لألطباء وعدم فحصها ومعالجتها بشكل سليم وإعادتها 

 .وفاتها بالجلطةأدى إلى إلى بيتها؛ قد تسبب في مضاعفات الحالة الصحية للمرحومة مما 

 في التعامل مع الحالة الجوية« األمانة»غرق عمان يعّري استعدادات  08/01/2013 

 أدىوأغلقت الكثير من األنفاق، وأعاقت حركة السير للمركبات والمشاه في آن معا؛ مما 

 نسبة الحوادث وتعطيل حركة السيرالرتفاع 

تعطل بعض السيارات؛ بسبب الى  أدىإعاقة واضحة لحركة السير في االتجاهين، مما 

 أدىارتفاع منسوب المياه، وعجز العبارات والمناهل عن تصريف مياه األمطار؛ مما 

 .اختناقات مرورية وحوادث أعاقة حركة المرور في تلك الشوارع لفترات طويلةلحدوث 

فشوارع المدينة تبين أنها ال تستوعب كميات االمطار التي تساقطت، بسبب ضعف وخلل في 

 غرق شوارع المدينة بالمياهالى  أدىخدمات تصريف االمطار، ما 

 جمعية حقوقية وتقرير عالمي يدعوان لتطوير الخدمة االنتخابية  08/01/2013 

أدى فلم يعد أي من الطرفين قادرا على فهم تصرفات اآلخر، أو تبرير تلك التصرفات، ما 

 تدخل وسطاء فيما بينهماالى 

  شخصا في الرصيفة 10االمطار تتواصل وتحاصر 08/01/2013 

 .اتالف البنية التحتية وتسبب معاناة يومية لالهالي الى  تؤديحطين وهذه الفيضانات 

  (صور)مدير السير يشرف على إنقاذ باص غارق في عين غزال  08/01/2013 

 .ما ال يحمد عقباه لوال تدخل رجال السير ومديرهم العميد جمال البدوريؤدي إلى وكاد 

  مليون متر مكعب60االمطار ترفع كمية المياه في السدود الى 08/01/2013 

عدم ربط مزاريب المياه على شبكات الصرف الصحي، وربطها على شبكة تصريف مياه 

 اختالالت واختناقات فيهايؤدي الى طار خشية حدوث فيضانات في الشبكة مما االم

  المحاصيل الموسمية نجت من موجات الصقيع: «الزراعة» 08/01/2013 

 اقم ظاهرة التصحرتفتؤدي إلى ويعتبر تدني معدل األمطار أحد أهم األسباب التي 

  أجواء من ترقب ممزوجة بالغضب تعيشها نقابة الممرضين 07/01/013 

الممرضين عن العمل في وزارة توقف تؤدي إلى األيام المقبلة قد تحمل مفاجآت بقرارات 

 الصحة

  في إربد« الفالحات والخرابشة»شغب وفوضى ينهيان مناظرة بين  04/01/2013 

إلى  أدىوكان أحد حضور المناظرة التي أقيمت مساء امس في غرفة تجارة إربد، أثار شغبا  

 تأخر بدء المناظرة

ومع بدء محمود الخرابشة بالحديث؛ قام بعض الحضور بالتشويش، رافضين االستماع 

 .انسحاب المتناظرين وإلغاء المناظرةإلى  أدىلكالمه، األمر الذي 

 ازدياد حديث الشارع عن سيناريوهات لشراء األصوات: «راصد» 03/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123445-غرق-عمان-يعرّي-استعدادات-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123413-جمعية-حقوقية-وتقرير-عالمي-يدعوان-لتطوير-الخدمة-الانتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123413-جمعية-حقوقية-وتقرير-عالمي-يدعوان-لتطوير-الخدمة-الانتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123505-الامطار-تتواصل-وتحاصر14-شخصا-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123504-مدير-السير-يشرف-على-إنقاذ-باص-غارق-في-عين-غزال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123487-الامطار-ترفع-كمية-المياه-في-السدود-الى62مليون-متر-مكعب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123443-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123280-أجواء-من-ترقب-ممزوجة-بالغضب-تعيشها-نقابة-الممرضين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123280-أجواء-من-ترقب-ممزوجة-بالغضب-تعيشها-نقابة-الممرضين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123202-شغب-وفوضى-ينهيان-مناظرة-بين-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123037-
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كما رصد مراقبو التحالف حدوث جريمة أمام أحد المقرات االنتخابية في العقبة، حيث تم 

 .وفاته أدى الىطعن أحد مناصري مرشح، ما 

  تغليظ العقوبات على الجرائم المخلة بسالمة العملية االنتخابية 03/01/2013 

 العملية االنتخابية اإلخالل بسير تؤدي الىجرم قانون االنتخاب لمجلس النواب األفعال التي 

  تدرس توفير تأمين طبي لجميع العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص« العمل» 03/01/2013 

 أن شمول العاملين في القطاع الخاص بمظلة التأمين الطبي الموحد يعمل على تحقيق االمان

 ...زيادة العمل في القطاع الخاص يؤدي الىاالجتماعي للفئة المستهدفة، و

 ورشة عمل وطنية حول اإلدارة المستدامة لموارد البيئة البحرية  02/01/2013 

العمل البيئي تطورا ملموسا بإدارته بطرق مؤسسية فاعلة تعتمد على التخصص والتخطيط 

 استقطاب األعداد المتزايدة من الطاقات الشابة أدى إلىإلدامته واستمراره؛ مما 

 

 

عربي ودولي -السبيل  

Verbo أدى 

N.  Fecha  

 العالم أنباء موجز 31/05/2013 

قال البيت االبيض الخميس ان امدادات االسلحة الروسية للرئيس السوري بشار االسد لن 

 .في سوريا" اطالة امد العنف الىسوى " تؤدي

 وسيناء غزة بين ..مغيبةال الحقيقة 31/05/2013 

فقادت إلى توقيع اتفاق كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، مما  2336وأما مسرحية عام 

 سيناء لمنطقة فراغ عسكري ومن ثم أمني لتحويل أدى

 القصير أحداث حول بتحقيق يطالب اإلنسان حقوق مجلس أمام قرار مشروع 30/05/2013 

 الىاال  يؤديين يعبرون الحدود من جهة او اخرى ال العدد المتزايد للجنود االجانب الذ"

  ."تشجيع العنف الطائفي

 قتيالً  11 والحصيلة مفخخة بسيارات يومه يستهل العراق 30/05/2013 

بحسب حصيلة  أدىمايو شهد تجددا  لموجات العنف في البالد، ما /يُذكر أن شهر أيار

 ُمصاب 2655قتيال  وأكثر من  529ل مصادر أمنية وعسكرية وطبية إلى مقت إلىمستندة 

 الباكستانية طالبان حركة في الثاني ؤولالمس تستهدف طيار بدون أمريكية طائرة 30/05/2013 

أول غارة تشنها طائرة أمريكية بدون طيار منذ مراجعة واشنطن الستراتيجية مكافحة 

 سقوط ستة قتلى في أحد معاقل الحركة الى أدىاالرهاب، مما 

وحصة مصر من النيل .. األثيوبي كارثة« النهضة»سد « السبيل»مصدر مطلع لـ 29/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123053-تغليظ-العقوبات-على-الجرائم-المخلة-بسلامة-العملية-الانتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123053-تغليظ-العقوبات-على-الجرائم-المخلة-بسلامة-العملية-الانتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123051-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/144080-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/144022-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143893-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143963-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-11-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143894-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143752-مصدر-مطلع-لـ
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 !مهددة

سيؤثر بشكل كبير على حصة مصر من مياه نهر النيل، وأنه في حالة حدوث مشكلة 

 .فيضان بمصر والسودان تؤدي الىبالسد األثيوبي، سوف 

انخفاض توليد  إلى سيؤديموضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا فى مياه بحيرة ناصر مما 

 .الطاقة في محطات السد العالي وخزان أسوان

تداعيات خطيرة من  يؤدي إلىار دعم السياسات االثيوبية سوف والتنبيه على أن استمر

 .شأنها تهديد األمن والسلم اإلقليميين

 مخابرات السلطة تقتحم منزل قيادي وتعتدي على ابنته :حماس 23/05/2013 

 .إصابته بجرح في وجهه أدى إلىواعتدوا بالضرب على أحد شبان بلدة الطيرة، مما 

 مليون دوالر لمن يقتل نصرهللا 14: ثري سعودي 23/05/2013 

خفض صادرات النفط وعرقلت وصول عائدات النفط لطهران ما  ادت الىوهذه العقوبات 

 %...65اقتصادية كبرى مع تضخم باكثر من  ازمة ادى الى

 ال حملة ضد البنطلون الساحل: وزير داخلية غزة 23/05/2013 

عدم اهتمام من بعض أفراد الشرطة مما أدى إلى هروب السجناء،  أدت إلىوعملية البناء 

 ..."وقمنا بإعادتهم بدون أي تأثير على المجتمع

 تعمق الفقر وتفكك المجتمع : ميزانية الدولة العبرية 23/05/2013 

الفلسطينيين في الدولة العبرية منذ النكبة وحتى هذه اللحظات يعانون من تمييز مفضوح 

 ...ايجاد حاالت مزمنة من الفقر بينهم أدى الىمنهجي ومستمر على كافة الصعد؛ مما 

 موجز أخبار العالم األربعاء 23/05/2013 

شخصا وجرح عشرات آخرين السبت  12مقتل  ادى الىتبنى الماويون في الهند هجوما 

 في وسط الهند

 جدل واسع في مصر حول تصويت العسكريين في االنتخابات 28/05/2013 

بالسياسة  االنشغال يؤدي إلىونبه المرسي إلى أن التجربة العملية أثبتت أن هذا األمر 

 والتحزب

 وفاة القيادي في حركة فتح أبو علي شاهين 28/05/2013 

تدهور صحته  إلىادى بعد أن كان يعاني منذ أشهر من توقف جزئي لعمل الكبد، ما 

 .بصورة سريعة واستدعي نقله للمشفى أكثر من مرة

 مقتل ثالثة جنود برصاص مسلحين بلبنان 28/05/2013 

بعيد منتصف الليل على حاجز للجيش اللبناني تابع للواء "أن المسلحين أطلقوا النار 

 "استشهاد العسكريين الثالثة أدى إلىالسادس في محيط بلدة عرسال ما 

 المعارضة الكويتية ستقاطع أي انتخابات بموجب القانون األخير 28/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143817-ثري-سعودي-10-مليون-دولار-لمن-يقتل-نصرالله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143799-وزير-داخلية-غزة-لا-حملة-ضد-البنطلون-الساحل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143692-ميزانية-الدولة-العبرية-تعمق-الفقر-وتفكك-المجتمع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143768-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143768-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143526-جدل-واسع-في-مصر-حول-تصويت-العسكريين-في-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143526-جدل-واسع-في-مصر-حول-تصويت-العسكريين-في-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143601-وفاة-القيادي-في-حركة-فتح-أبو-علي-شاهين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143601-وفاة-القيادي-في-حركة-فتح-أبو-علي-شاهين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143577-مقتل-ثلاثة-جنود-برصاص-مسلحين-بلبنان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143577-مقتل-ثلاثة-جنود-برصاص-مسلحين-بلبنان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143524-المعارضة-الكويتية-ستقاطع-أي-انتخابات-بموجب-القانون-الأخير.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143524-المعارضة-الكويتية-ستقاطع-أي-انتخابات-بموجب-القانون-الأخير.html
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أزمة سياسية في الكويت حيث جرت تظاهرات اتسمت بالعنف  الىتعديل القانون  أدىو

 .احيانا

  خطة كيري االقتصادية خداع للرأي العام: «حماس» 28/05/2013 

تخفيض البطالة بنحو ثلثين، وزيادة الدخل السنوي  إلى ستؤديوقال إن هذه المبادرة 

 في المئة 25بمعدل يصل إلى نحو 

 حواجز دمشقالنظام يوزع أقنعة واقية للجيش على  23/05/2013 

أن المناخ في سوريا في هذا الوقت من العام يسيطر عليه في أغلب األوقات الهواء، ما 

 تلك الغازات وبسرعة في مناطق في قلب العاصمة أيضا   النتشار أدى

 في نار الشغب'' جنة اللجوء''.. السويد 23/05/2013 

ما يوصف  إلى أدىوربما هذا ما  ولم يبق إال القليل منهم بينما األغلبية من المهاجرين،

 ".عقلية الغيتو"اآلن في اإلعالم السويدي بأنه 

 خالف أوروبي على تسليح الثوار السوريين 26/05/2013 

انهيار العقوبات المفروضة على النظام  يؤدي إلىوأن من شأن هذا االنقسام األوروبي أن 

 .السوري

 موجز أخبار العالم األحد 26/05/2013 

بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحولين لها 

تاجيل  يؤدي الىمن مجلس الشورى الذي يسيطر عليه االسالميون، وهو ما قد 

 االنتخابات البرلمانية

 الطفالن دمحم ومعتصم يرويان تفاصيل مروعة عن تعرضهما للتعذيب 26/05/2013 

وفي احدى المرات اجبروه على تنظيف المراحيض بيديه واخراج غرض وقع بداخله مما 

 انسداده ادى الى

 جرحى بسقوط صاروخين على الضاحية الجنوبية ببيروت 26/05/2013 

صاروخي غراد سقطا صباح اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت احدهما في معرض "

 ...".اصابة اربعة اشخاص هم من العمال السوريين الى ادىللسيارات، ما 

وافاد مصور فرانس برس ان الصاروخ الثاني اصاب شقة سكنية في حي مارون مسك 

 .مادية كبيرة دون سقوط جرحى اضرار الى وادىفي منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية، 

  أعمال الشغب في السويد تتوسع إلى خارج العاصمة ستوكهولم 26/05/2013 

 ادىعاما؛ ما  33ويعتقد ان سببها اطالق الشرطة النار على احد سكان الضاحية وعمره 

 .مقتله االسبوع الماضي بعد ان كان يحمل سكينا الى

 األمنية التعزيزات رغم ستوكهولم خارج تمتد الشغب أعمال :السويد 25/05/2013 

من إعانات البطالة السخية أخذت السويد تحد " النموذج السويدي"وبعد عقود من تطبيق 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143518-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143408-النظام-يوزع-أقنعة-واقية-للجيش-على-حواجز-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143238-السويد-جنة-اللجوء-في-نار-الشغب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143239-خلاف-أوروبي-على-تسليح-الثوار-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143239-خلاف-أوروبي-على-تسليح-الثوار-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143205-موجز-أخبار-العالم-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143205-موجز-أخبار-العالم-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143223-الطفلان-محمد-ومعتصم-يرويان-تفاصيل-مروعة-عن-تعرضهما-للتعذيب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143223-الطفلان-محمد-ومعتصم-يرويان-تفاصيل-مروعة-عن-تعرضهما-للتعذيب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143199-جرحى-بسقوط-صاروخين-على-الضاحية-الجنوبية-ببيروت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143199-جرحى-بسقوط-صاروخين-على-الضاحية-الجنوبية-ببيروت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143158-أعمال-الشغب-في-السويد-تتوسع-إلى-خارج-العاصمة-ستوكهولم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143158-أعمال-الشغب-في-السويد-تتوسع-إلى-خارج-العاصمة-ستوكهولم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143135-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 .زيادة التفاوت بين طبقات الشعب أدى إلىمن دور الدولة منذ التسعينيات، مما 

 تعزيزات يرسل الحر والجيش بالقصير مكثف قصف 22/05/2013 

 31وقد بث ناشطون صورا للهجوم الذي قالوا إن ه أسفر عن تدمير دبابة من نوع تي 

ا   ...مقتل ستة منهم أدى إلىوسيارة كانت تقل  عددا من الشبيحة مم 

 لندن بشوارع الجندي ومزق ''اإلسالم اعتنق'' المولد بريطاني 23/05/2013 

وفي تلك اللحظة أطلقت عناصرها النار عليهما بصورة انتقائية، أي باختيار مواقع في 

 .ربما األطراف وما جاورها.. القتل تؤدي إلىالجسم ال 

 وآخرين العولقي بقتلها رسميا تعترف واشنطن 23/05/2013 

األمر الذي حمل الواليات المتحدة على " كان مستمرا  في مخططاته حتى مقتله"وأنه 

 قتله أدى إلى" القيام بعمل"

 تبحث أوامر جديدة إلطالق النار بالضفة« الكنيست» 22/05/2013 

إصابة خمسة  أدى إلىأطلق خاللها جنود الوحدة النار الدقيق باتجاه المتظاهرين، ما 

 .متظاهرين

 سوريين الجئين ضد اعتداءات لتنفيذ مخطط إحباط تؤكد تركيا 22/05/2013 

 52سقوط  أدى الىأيار الجاري الى اعتداء مزدوج بسيارات مفخخة ما  22تعرضت في 

 .قتيال

 مجلس على دعوى وسنقيم الدستور على يتمرد مالكيال :العراقي البرلمان رئيس 22/05/2013 

 الوزراء

تدمير  الىاالنفجاران اللذان وقعا على التوالي في ساعة مبكرة من صباح أمس  أدىكما 

 .نحو عشرة منازل، وفقا للمصدر

 البراق كامل لتهويد إسرائيلية مخططات 22/05/2013 

 ستؤديعن مخططات احتاللية تنفيذية وشيكة " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت 

 .تهويد كامل منطقة البراق غربي المسجد االقصى المبارك إلى

 األموية والقصور البراق بساحة جديد حفريات ينفذ االحتالل 12/05/2013 

أتي إزالة الكثير من اآلثار اإلسالمية والعربية بالمنطقة، كما أنه ي إلى أدىوأوضح أن هذا 

 .استكماال  لعمليات الحفريات بالمنطقة

 بالعراق مفخخة بسيارات هجمات سلسلة في والجرحى القتلى عشرات 12/05/2013 

في وقت مبكر  (جنوب العراق)انفجار سيارتين ملغومتين في البصرة  أدىيأتي هذا بينما 

 شخصا على األقل 22مقتل  إلى

 اليمن في القاعدة من ينعنصر مقتل 12/05/2013 

مقتل وجرح نحو  إلى أدىواستهدفت مواقع لهذا التنظيم على مدى األسبوع الماضي، مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142937-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142847-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142863-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142746-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142616-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142616-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142616-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142602-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142464-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142435-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142424-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
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 .عشرين من أعضائه

 األموية والقصور البراق بساحة حفريات ينفذ االحتالل 15/05/2013 

إزالة الكثير من اآلثار اإلسالمية والعربية بالمنطقة، كما أنه يأتي  إلى أدىوأوضح أن هذا 

 .استكماال  لعمليات الحفريات بالمنطقة

 بالجو منطادين بتصادم وجريحا قتيال 19 :تركيا 15/05/2013 

سقوط أحدهما على األرض، وأسفر  إلى أدىعندما اصطدم بالونان في الهواء، مما 

 .شخصا   26الحادث عن مقتل 

 االثنين العالم أخبار موجز 15/05/2013 

درجات على سلم ريختر ضرب  5,5أعلن المركز الجزائري للزالزل ان زلزاال بقوة 

 .اصابة خمسة اشخاص بجروح الى ادىاالحد ساحل والية بجاية بالشرق الجزائري، ما 

 الحطب إلى السورين تعيد الحرب 15/05/2013 

 ازدهار تجارة المولدات وظهور مهنة إصالح المولدات إلىانقطاع الكهرباء  وأدى

 .تعطيل ملف المحرك إلى أدىكما أن أخطاء التشغيل والتحميل الزائد للمولد 

 بالضفة التظاهرات تفرق اإلسرائيلية القناصة وحدات 15/05/2013 

" التوتو"أطلق خاللها جنود الوحدة النار الدقيق باتجاه المتظاهرين بسالح قنص يدعى 

 .خمسة متظاهرين أدى إلصابةما ملم،  5.11بقطر " روجر"وهو عبارة عن بندقية 

 مسلمون بريطانيا في الشباب من المئة في10  19/05/2013 

لدينا مسلمون أكثر إيمانا  من السابق، ومعظم الدراسات تقول إن التزامهم بالدين »

 «...تحول الكثيرين الى االسالم عبر األجيال يؤدي الىاالسالمي 

 ''إسرائيل'' ميزانية عجز لسد القبور على ضرائب 19/05/2013 

وكذلك تقطيع أواصر العالقات االجتماعية والعائلية للتملص من دفع الضريبة عن 

 ظاهرة حرق جثامين الموتى لتجنب الضريبة ستؤدي التساعالمتوفى، كما 

 األحد العالم أخبار موجز 19/05/2013 

 الى ادىطوط الجوية الجزائرية السبت بشكل مفاحىء لساعات ما أضرب طيارو الخ

 ...تاخير في الرحالت بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية

غارات جوية كثيفة على معسكرات لجماعة بوكو حرام االسالمية المسلحة في مناطق تقع 

 .نزوح سكاني كبير الىادى شمال شرق نيجيريا تعد معقال لهذه الجماعة المسلحة، ما 

 بحضرموت اليمنية المخابرات في ضابط اغتيال 13/05/2013 

وقال المصدر إن مسلحْين يشتبه في أنهما من تنظيم القاعدة يستقالن دراجة نارية أطلقا 

 .مقتله على الفور أّدى إلىالليلة الماضية النار على العقيد الركابي بمنطقة باجمعان، مما 

 ليبيا؟ في عسكريا المتحدة الواليات ستتدخل هل 13/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142357-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142325-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-19-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142317-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142237-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142043-10-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142187-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142143-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142105-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142089-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F.html
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التحركات االمريكية وسط تزايد الضغوطات على البيت األبيض بسبب التضارب في 

نهم السفير كريستوفر مقتل أربعة أمريكيين بي أدى إلىنتائج التحقيقات حول الهجوم الذي 

 ستيفنز

 للنظام روسي لتسليح وانتقاد بسوريا تعذيب أدلة 19/05/2013 

كما نسبت إلى رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي القول إن 

 .كل من عمر النظام وأمد الصراع في سوريا إطالة ستؤدي إلىهذه األسلحة 

 لسوريا اإلغاثة وصول حرية يبحث األمن مجلس 19/05/2013 

مواجهة بين روسيا الداعمة للنظام السوري  تؤدي إلىخطوة يراها البعض أنها قد ....

 .ودول غربية

 السبت العالم أخبار موجز 29/05/2013 

على مواصلة " يشجعه"صواريخ الى النظام السوري من شأنه أن  ان تسليم روسيا

 .تأجيج النزاع المستمر منذ اكثر من عامين الى يؤديالحرب كما 

هذا امر . تشجيع النظام واطالة المعاناة الى سيؤديفي الحد االدنى هذا قرار مؤسف "

 ."غير مناسب ومؤسف للغاية

 برأسها تطل والطائفية بالعراق هجمات في القتلى عشرات 18/05/2013 

هناك انقسام واالنقسام دائما ما ": "فرانس برس"وقال المحلل السياسي احسان الشمري لـ

 ."التصعيد يؤدي الى

 السعودية في حكومية الكترونية مواقع على منسقة هجمات يشنون قراصنة 18/05/2013 

مات منسقة على مواقع الكترونية حكومية في شن قراصنة من خارج السعودية هج

 تعطل موقع وزارة الداخلية مؤقتا الىخصوصا  ادىالمملكة؛ ما 

 أفغانستان في جارينبانف قتلى 9  19/05/2013 

مقتل تسعة أشخاص بينهم ثالثة عناصر من  أدى إلىسيارتين مفخختين انفجرتا، ما »

 «الشرطة، وإصابة أكثر من ستين شخصا

 حلب في المعارك وتواصل درعا في يتقدم الحر الجيش 13/05/2013 

كما شن الطيران الحربي ثالث غارات على المدينة، وألقى خاللها القنابل العنقودية؛ مما 

 .المدينةدمار هائل في  أدى إلى

ً  10 مقتل 13/05/2013   والموصل بغداد في هجمات في جنديان بينهم عراقيا

مقتل ثالثة  الى ادىوانفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكمالية شرق بغداد ايضا؛ ما 

 .-وفقا لمصدر امني رفيع المستوى-اشخاص واصابة تسعة بجروح 

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة نقطة تفتيش للجيش في حي سومر في 

 مقتل جنديين اثنين واصابة ثالثة آخرين بجروح الى ادىجنوب شرق الموصل؛ مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141991-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142090-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141964-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141939-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141934-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141897-9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141827-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141776-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-12-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84.html
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دورية للشرطة في منطقة الفيصلية وفي وقت الحق، انفجرت سيارة مفخخة ثانية على 

اصابة اثنين من عناصر الدورية بجروح، وفقا للمالزم  الى ادىشرقي الموصل؛ مما 

 .اول في الشرطة اسالم الجبوري

 بغداد تهز جديدة تفجيرات 13/05/2013 

وأضافت الشرطة أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في سوقين مزدحمين في حي مدينة 

 .آخرين 29على األقل وإصابة  22مقتل  أدى إلىما ( شمال شرقي بغداد)الصدر 

 كابول في أجنبية قوات على بهجوم قتلى 6  13/05/2013 

أن مهاجما في سيارة استهدف صباح اليوم الخميس قافلة مركبات تقل قوات أجنبية محتلة 

 .جريحا 63سقوط ستة قتلى و أدى إلىفي العاصمة كابول، مما 

 دمشق بريف وقصف حلب في مجزرة 13/05/2013 

 أدىكما استمرت في قصف البلدات الجنوبية بالريف ومعظم بلدات الغوطة الشرقية، مما 

 .سقوط عدد من القتلى والمصابين إلى

 لحم بيت في "المولوتوف"بـ فلسطيني هجوم إثر جنديين إصابة 13/05/2013 

صوب مركبة " مولوتوف"وفي الخليل، قام شبان فلسطينيون ظهر أمس بإطالق قنبلة 

 احتراقها بشكل كامل أدى إلىرسا بمدينة الخليل، مما عسكرية إسرائيلية في قرية خ

 اإلعصار ويواجهون اإلجالء يرفضون الروهينغا 15/05/2013 

شخصا  6992نزوح أدى إلى ما ال يقل عن سبعة أشخاص و( محاسن)وقتل اإلعصار 

 في سريالنكا

 حلب سجن يقتحم ''الحر''و السوريين يقصف النظام 15/05/2013 

من جهته قال المركز اإلعالمي السوري إن القوات النظامية قصفت أحياء سكنية في بلدة 

 ...مقتل ثمانية أشخاص أدى إلىأريحا في ريف إدلب بالمدفعية الثقيلة والدبابات، مما 

 للخطر األمريكيين وتعرض ..جدا خطيرة ''أسوشييتد'' تسريبات :هولدر 15/05/2013 

مصادرة تسجيالت  ادى الىاالميركي اريك هولدر ان التسريب الذي  أعلن وزير العدل

 ..خطيرا جدا “هاتفية صحافية لوكالة اسوشييتد برس لالنباء كان 

 السعودية في كورونا بفيروس جديدة اصابات ست 12/05/2013 

اعلنت وزارة الصحة السعودية الثالثاء انه تم رصد ست اصابات جديدة بفيروس كورونا 

 .شخصا 25وفاة  الىهذا الفيروس  ادىالشبيه بالسارس في المملكة حيث 

ز التنفسي وهو قريب من مرض السارس الذي اثار هذا الفيروس الذي يصيب الجها

 .شخص 955وفاة  الى وادىالرعب قبل عشر سنوات عندما انتشر في شرق اسيا 

 ثالثاءال العالم أخبار موجز 12/05/2013 

عاما قد رحل الى لبنان نهاية االسبوع لمشاركته في 13ان فلسطينيا يعيش في كندا منذ 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141735-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141717-6-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141716-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141653-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141585-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141543-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141538-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141452-%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141379-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
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 .2339مقتل شخص عام  ادى الىهجوم على طائرة ركاب اسرائيلية 

 الجنوبية الكورية المناورات إلى تنضم أمريكية طائرات حاملة 12/05/2013 

مقتل  ادى الىمما  1525نوفمبر /كما قصف الشمال جزيرة يونبيونغ في تشرين الثاني

 .اربعة كوريين جنوبيين واثار مخاوف باندالع نزاع على نطاق واسع

 توتر أجواء وسط بلغاريا في تشريعية انتخابات 13/05/2013 

بعد التظاهرات الحاشدة هذا الشتاء، بدأ البلغاريون االدالء باصواتهم أمس االحد لتجديد 

إحياء طريق مسدود وتعيد  تؤدي الىبرلمانهم في انتخابات تشريعية مبكرة يمكن ان 

 .االزمة

 بصنعاء عسكرية طائرة بسقوط قتيل 13/05/2013 

شباط الماضي في حي /وكانت آخر الحوادث المماثلة، سقوط طائرة عسكرية في فبراير

 ...شخصا 21 لمقتل أدىمما ( شرق صنعاء)سكني بالقرب من ساحة التغيير 

 ورياس مع الحدود قرب تركيا جنوب مفخختين سيارتين تفجير في القتلى عشرات 21/05/2013 

وبث ناشطون صورا على اإلنترنت لموقع االنفجار األول الذي حدث في دوار الشجرة 

 .دمار واسع في المنازل والمحال التجارية بالمنطقة إلى وأدىأمام مبنى البلدية 

يذكر أن  معبر جيلفة غوزو المقابل لمعبر باب الهوى السوري قد شهد تفجير سيارة 

ا  22مفخخة يوم   مقتل أربعة أتراك وخمسة سوريين، إلى أدىشباط الماضي، مم 

 العراق في متفرقة هجمات في طفالن بينهم قتلى ستة 12/05/2013 

وتعرضت دورية تابعة للشرطة المحلية إلطالق نار بأسلحة رشاشة من قبل مسلحين 

إصابة خمسة من  أدى الى، مما (كم جنوب الموصل 35)مجهولين في ناحية القيارة 

 .عناصر الدورية بجروح

 فرار إسالمي زائري قيد االقامة الجبرية في فرنسا 12/05/2013 

، "شخص خطير للغاية"واعتبر وزير الداخلية مانويل فالس االحد ان سعيد عارف 

 ."العثور عليه يؤدي الىسيتم القيام بكل ما "مضيفا انه 

 باكستان انتخابات تقاطع اإلسالمية الجماعة 11/05/2013 

أول انتقال للسلطة بين  إلى وستؤديإذ من شأنها ترسيخ دعائم الديمقراطية في البالد، 

 .حكومتين مدنيتين في بلد حكمه الجيش ألكثر من نصف تاريخه المضطرب

 إلىعلى ما يبدو االستياء من الحزبين الرئيسيين في البالد خالل األسبوع الماضي  وأدى

 ....نارتفاع في نسبة التأييد لعمران خا

 مواطنيها باستهداف إيران تتهم أفغانستان 11/05/2013 

أن قوات األمن اإليرانية فتحت النار على مواطنين أفغان في منطقة حدودية داخل 

 .جرح أو مقتل العشرات أدى إلىاألراضي اإليرانية مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141336-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141115-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141224-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140939-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140920-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140849-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140847-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
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 أنقرة تلّمح إلى توّرط األسد...تركياقتيال في تفجيرات  04 11/05/2013 

فبراير انفجرت سيارة مفخخة عند المعبر نفسه والقت تركيا بمسؤولية /ففي شهر شباط

 .اخرين 65شخصا واصابة  23مقتل  ادى الىالهجوم على السلطات السورية علما انه 

 طالبان تهديدات بعد باكستان في ''التشريعية'' تواكب انفجارات 11/05/2013 

 .شخاصأ 9االنفجار الذي وقع في مقر حزب سياسي في مدينة كراتشي، إلى مقتل  وأدى

سبعة جرحى، وسمع  لسقوط أدىكما انفجرت عبوة ناسفة قرب مدرسة في بيشاور، ما 

 .دوي انفجار في أحد أحياء مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان

 وعُمان إيران يضربان قويان زلزاالن 22/05/2013 

منزل على األقل تضررت  255وبحسب رواية جمعية الهالل األحمر اإليرانية، فإن 

 .شخصا على األقل 23إصابة  أدى إلىخمس قرى مما   بشكل بالغ في

ً  17 بعد ناجية 22/05/2013   بنغالديش في مبنى انهيار من يوما

يوما على بقائها تحت أنقاض المبنى، الذي يضم عددا من  23إنقاذ امرأة بعد مرور 

 .مقتل أكثر من ألف شخص أدى إلىنيسان؛ مما  12مصانع المالبس، وانهار يوم 

 "كرامتنا حفظ خيارنا" بجمعة مظاهرات ..العراق 25/05/2013 

وذلك إثر اجتياح الجيش لساحة االعتصام في الحويجة بمحافظة كركوك قبل أسبوعين، 

 ...العشرات أدى لمقتلما 

 سوريا معارضة تسليح يبرر ''الكيماوي'' :بريطانيا 09/05/2013 

 يؤديوتقاوم العديد من دول االتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر خشية أن 

 نذ عامينتصعيد الصراع السوري المستمر م إلىهذا 

 إعالنها من ساعات بعد استقالته عن يتراجع الليبي الدفاع وزير 08/05/2013 

عزل عدد من كبار المسؤولين  يؤدي الىلذي لكن بعد اقرار هذا القانون المثير للجدل ا

 في البالد

 باكستان ضد أفغانستان في مظاهرات 03/05/2013 

وكان جرى تبادل إلطالق النار األربعاء الماضي على الحدود التي تفصل المناطق القبلية 

 ...مقتل شرطي أفغاني أدى إلىالباكستانية عن والية ننغهار شرق أفغانستان مما 

 العراق في متفرقة هجمات في قتلى عشرة 03/05/2013 

مقتل  الى ادىتفجيرين استهدفا احد مداخل منطقة الحسينية في شمال شرق بغداد ما "

 ."اخرين بجروح 15خمسة اشخاص واصابة 

انفجار عبوة ناسفة عند مقر مكتب التحالف الوطني في حي الحدباء في شمال الموصل "

 ."مقتل احد عناصر المكتب واصابة اخر بجروح الى ادى

 إيران ردع دمشق على اإلسرائيلية الغارات هدف :موفاز 06/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140826-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140825-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140799-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-17-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140737-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140612-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140448-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140381-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140290-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/140123-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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يدخل إسرائيل إلى طقوس شاقة بشن غارات في سوريا من خالل المخاطرة بأن تخرج 

 ”اشتعال إقليمي إلى( الغارات)إحدى هذه العمليات  ستؤديالمواجهة عن السيطرة، و

 ببانياس وإعدامات الزور بدير مروحية إسقاط 53/05/2013 

مساء ( شرق)قال ناشطون سوريون إن الجيش الحر أسقط مروحية في ريف دير الزور 

 ...ثمانية عسكريين كانوا على متنها لمقتل أدىاألحد مما 

ثمانية  لمقتل أدىوذكر الناشطون أن الثوار أسقطوا مروحية في ريف دير الزور مما 

 عسكريين كانوا على متنها بينهم ثالثة ضباط

 قسامي بأسير يفتك غريب مرض 30/04/2013 

سم، وذلك  21إن شقيقه ال يقدر حاليا على الحركة لوجود كيس غريب على الكبد بحجم 

 استشهاده يؤدي إلىحتى ال ينفجر هذا الكيس المليء بالجراثيم ما قد 

 ميانمار مسلمي على جديدة اعتداءات 30/04/2013 

 أدى إلىكاهنا جديدا، مما " عرضا"وأوضح أن أعمال العنف اندلعت بعدما دفعت امرأة 

 .وقوع وعاء كان يجمع فيه الهبات أرضا

 قتصاديا خناق من نشكو األنبار 30/04/2013 

خططت لشن هجوم عنيف على مناطق سكنية في كاشغار خالل الصيف، وضبطتها "

وقوع  أدى إلىنيسان الحالي مما /أبريل 16الشرطة المحلية وهي تصنع متفجرات في 

 ."االشتباكات

 مبكرة انتخابات وإجراء الحكومة استقالة إلى يدعو العراقي البرلمان رئيس 30/04/2013 

مقتل ثالثة  أدى إلىوانفجرت سيارة متوقفة بالقرب من سوق مزدحم في كربالء ما 

 أشخاص على األقل

 األفغاني سالرئي إلى الدوالرات ماليين حولّت «إيه آي سي» :تايمز نيويورك 30/04/2013 

تقويض  أدى إلىأن هذه األموال أدت إلى زيادة الفساد وتقوية أرباب الحرب؛ ما 

 .استراتيجية االنسحاب األمريكية من أفغانستان

 سوريا في راقيالع السيناريو تكرار من تحذر روسيا 30/04/2013 

أدى ما  1556وجود أسلحة دمار شامل في العراق سمحت بتبرير غزو هذا البلد في اذار 

 .اإلطاحة بنظام صدام حسين إلى

 األفغاني سالرئي إلى الدوالرات ماليين حولّت «إيه آي سي» :تايمز نيويورك 30/04/2013 

؛ الستهداف مسلحي تنظيم القاعدة وقيادييه، "سي آي إيه"سلطة الميليشيات التي دعمتها 

 ...تدمير جزء هام من خطط إدارة الرئيس األمريكي سيؤدي إلىمعتبرين أن ذلك 

ً  السوري الشعب يخذل أن العالم يوشك :«أوكسفام» 30/04/2013   تماما

 الىالفشل في توفير االستجابة الكاملة للطوارئ االنسانية  يؤديهناك مخاوف من أن "

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140197-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139448-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%83-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139451-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139430-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139381-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139380-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%91%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139371-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139380-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%91%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139372-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B.html
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 ."عواقب وخيمة على االستقرار في المنطقة بأسرها

ً  وضعت بريطانيا 30/04/2013   سوريا في صاروخي هجوم أو جوية لضربة خططا

اكتشاف استخدام األسلحة  يؤديويأمل إلى جانب إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما أن 

 .إقناع روسيا بالضغط على نظام الرئيس األسد لمناقشة انتقال السلطة إلىكيميائية ال

 الديمقراطية طريق وفتح عناده عن بالتخلي األسد نظام يطالب التركي الرئيس 13/04/2013 

أعمال  إلىعدم االستقرار في سوريا وطول األزمة  يؤديوأبدى غول قلق بالده من أن 

 متطرفة تثير المشاكل في المنطقة

 لعملتها محكوم بتعويم تسمح سوريا 13/04/2013 

البنك المركزي يراهن على  وقال بعض العاملين في سوق الصرف األجنبي في دمشق إن

 ...استقرارها إلىفي النهاية  سيؤديأن السماح بالتداول الحر لليرة 

ارتفاع معدل التضخم الذي قدره  إلى يؤدينظرا ألن أي انخفاض جديد في قيمة الليرة قد 

 .العام الماضي% 55محللون مستقلون بنحو 

 «العراق كردستان» على عين ..سوريا أكراد 13/04/2013 

إثارة غضب  إلىفرض سيطرة األكراد على منابع النفط  يؤديومن خارج األكراد، قد 

 .المعارضة السورية ودخولها في صراع؛ لمنع استحواذ األكراد على الثروة النفطية

 كركوك في البشمركة انتشار بعد يحذر العراقي الجيش 13/04/2013 

 أدى إلىتحركت القوات العراقية خوفا من مهاجمتها من قبل المجموعات المسلحة وهذا "

 ."ة وباألخص في مدينة كركوك وضواحيهافراغ في هذه المناطق والمدن التابعة للمحافظ

 سوريا بكيماوي التحقيق تباشر المتحدة األمم 19/04/2013 

وتحدث مركز حلب اإلعالمي عن سقوط صاروخ أرض أرض على قرية مسقان بريف 

ا   .طفلة ووقوع العديد من اإلصابات أدى لمقتلحلب الشمالي، مم 

 الليبية الخارجية مبنى يحاصرون مسلحون 19/04/2013 

ويدرس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية في ليبيا قانونا للعزل السياسي 

استبعاد الكثير من كبار  يؤدي الىللمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد 

 .المسؤولين

 العازل الجدار وقف يرفض اإلسرائيلي القضاء 19/04/2013 

تقسيم الوادي إلى قسمين، بحيث  سيؤدي إلى" إسرائيل"ولكن الجدار الفاصل الذي تبنيه 

 تنفصل بيت جاال وبيت لحم والقرى المجاورة لهما عن غالبية األراضي الزراعية

 ةالكيميائي لألسلحة تحسبا السامة الغازات من واقية أقنعة يصنعون سوريون 19/04/2013 

ووجه الرئيس األمريكي باراك اوباما الجمعة تحذيرا جديدا الى سوريا من ان استخدام 

 ،«تغيير قواعد اللعبة»يؤدي الى اسلحة كيميائية يمكن ان 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139370-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139246-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/139301-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/139251-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139256-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139075-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139153-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139072-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139044-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
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ً  00 اعتقال عن اإلعالن إثر عبوة انفجار 19/04/2013   بالبحرين شخصا

 .وفتح تحقيق. الحاق اضرار بسيارة شرطة الىالهجوم الذي لم يسفر عن اصابات،  ادىو

 بالعراق للعشائر جيش تشكيل دأبعا 19/04/2013 

 أدى إلىوكانوا يحملون كاميرات تصوير ومسدسات، وبدؤوا بتصوير المعتصمين، مما 

 .اشتباك بينهم وبين عناصر من جيش العزة والكرامة

 0446 معارك أيام إلى بالعودة األنبار مسلحي يهدد العراق صحوة رئيس 19/04/2013 

أشخاص  2مقتل  أدى إلى مساجد سنية في بغداد، الجمعة، ما 2واستهدفت سلسلة هجمات 

 .بجروح، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية 55على األقل وإصابة 

 كردفان شمال بهجوم شرطيين أربعة مقتل 19/04/2013 

 ٠٣٣نحو )صباح أمس السبت مناطق أم روابة والسميح وهللا كريم بشمال كردفان 

مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة  أدى إلى، مما (كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم

 اثنين بجروح

 الكيماوي السالح من طن 1044 يملك األسد :اللبواني 13/04/2013 

 سيؤدي إلىومشيرا في الوقت ذاته إلى أن تجاوز الخطوط الحمر واستخدام هذه األسلحة 

 .كوارث حقيقية ومجازر

 دمشق بريف دوما مدينة على قصف في شهداء10  13/04/2013 

 ادىحول الحادث الذي " تقارير موثقة باألفالم والصور"واوضح ان ناشطين اعدوا 

 ."نفوق الكثير من الحيوانات" الىايضا 

 قتيال 300 بلغت بنغالدش في المبنى انهيار ضحايا حصيلة 13/04/2013 

اعتقلت اثنين من مالكي مصانع االلبسة التي كانت تشغل المبنى المشيد بطريقة غير 

 .عامال بحسب حصيلة جديدة 612مقتل أكثر  ادى إلىقانونية وانهار ما 

 دبي مطار وصوله فور بحريني مدرب اعتقال 13/04/2013 

 ...''تويتر''استهجان كبير في موقع التواصل االجتماعي  أدى الىاالعتقال 

 السبت العالم أخبار موجز 13/04/2013 

مقتل اكثر  الى ادىهاجموا مصانع الجمعة اثر انهيار مبنى مشيد بطريقة غير قانونية ما 

 .عامل بحسب حصيلة جديدة 655من 

اصطدام حافلة الجمعة بهيكل شاحنة صهريج محترق كان متروكا على الطريق اثر  ادى

 ...شخصا في جنوب افغانستان 25مقتل  الىهجوم لحركة طالبان 

 المسلحين انسحاب بعد بيك سليمان ناحية تدخل عراقية قوات 13/04/2013 

مقتل  ادى الىاستهدفت سلسلة هجمات اربعة مساجد سنية في بغداد أمس الجمعة؛ ما 

 اربعة اشخاص على االقل

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139154-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-22-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139098-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139078-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-2006.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139042-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138994-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-1200-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138985-10-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138958-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-324-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138939-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138921-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138898-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86.html
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 08ب العرب هزيمة من متأكدة وهي انسحبت انجلترا :بريطانية وثائق 13/04/2013 

اندالع اشتباكات  تؤدي إلىالمحتملة من سخونة األوضاع وفيما ستؤجج عملياتها من 

 .عربية يهودية واسعة

 األسلحة النظام استخدام لوقف المتحدة األمم بتدخل تطالب السورية المعارضة 13/04/2013 

 الكيميائية

 .احتراق بعضها أدى إلىوألحق القصف على داريا أضرارا كبيرة بالمباني السكنية، و

 األسلحة النظام استخدام لوقف المتحدة األمم بتدخل تطالب السورية المعارضة 13/04/2013 

 الكيميائية

وأفادت الهيئة بأن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة على قرية الناجية وناحية 

 .اندالع حريق ضخم في منطقة سد برادون أدى إلىربيعة؛ مما 

 وداريا بحمص عنيفة ومعارك مكثفة غارات 13/04/2013 

وأفادت شبكة شام بأن  أفرادا من لواء النصر التابع للجيش الحر استهدفوا باألسلحة 

ا   .هامقتل عدد من الشبيحة والقناصة داخل أدى إلىالخفيفة الكلية الحربية في البلدة، مم 

 العراق شمال النفط ضخ يوقف بشوتفجير بالموصل اشتباكات 13/04/2013 

ض خط أنابيب، ينقل النفط العراقي من مدينة كركوك إلى ساحل  وفي شأن متصل تعر 

ا   .وقف تدفق الخام دى إلىأتركيا على البحر المتوسط، لتفجير أمس مم 

ً  التدخل وشك على لسنا :واشنطن 15/04/2013   سوريا في عسكريا

 .قرارات سياسية الىتلقائيا  تؤديتحليل اجهزة االستخبارات ال "لكنه اضاف ان 

 ''بيك سليمان'' وحصار بالموصل قتال ..العراق 15/04/2013 

، خوفا من "لكن تم نقل المقرات األمنية إلى أماكن أكثر أمانا، واألسلحة واآلليات أيضا

 .االستيالء عليها يؤدي إلىهجوم 

إن مسلحين فجروا خط أنابيب ينقل النفط العراقي من مدينة كركوك إلى ساحل تركيا على 

 .توقف تدفق الخام أدى إلىالبحر المتوسط الخميس وهو ما 

 دمشق في سيارته بتفجير السورية الكهرباء وزارة في مسؤول مقتل 15/04/2013 

اصابة  أدى الىأفاد المرصد السوري لحقوق االنسان في بريد الكتروني أن االنفجار 

 .“من دون أن يعرف ما إذا كانا مع حسن في السيارة أو انهما عابرا سبيل”شخصين

 منغ مطار داخل عنيفة معارك يخوض الحر الجيش 15/04/2013 

كة حزب هللا في القتال عالنية إلى جانب القوات وقد حذر محللون لبنانيون أن مشار

 انخراط لبنان في النزاع في سوريا المجاورة إلى تؤديالنظامية قد 

أن الطائرات الحربية شنت غارة على داريا بريف دمشق بالتزامن مع قصف مدفعي 

 .تهدم واحتراق عدد كبير من المباني السكنية إلى أدىوصاروخي على المدينة مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138942-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A848.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138897-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138812-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138813-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138745-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138711-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138648-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138656-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%BA.html
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وقوع العديد من الجرحى، بينهم  إلى أدىوسط قصف عنيف يستهدف األحياء السكنية 

 .حاالت خطرة

 إلى أدىوتركز القصف على مدن وبلدات اليادودة وخربة غزالة ونامر والكتيبة، مما 

 تدمير عدد من المباني

 لالنتقام دعوات وسط قتالها تشيع والحويجة ..العراق في متواصلة اشتباكات 15/04/2013 

عد االنفجار الذي وقع مساء الثالثاء بالقرب من جامع دمحم رسول هللا بقرية الجاللي وذلك ب

 .آخرين بجروح 25مقتل ستة أشخاص وإصابة  أدى إلىو

 أفغانستان شرق جنوب الزلزال في الجرحى وعشرات قتلى سبعة 15/04/2013 

وفي حزيران . وتكثر الزالزل في افغانستان خاصة في سلسلة جبال الهندكوش المجاورة

 .من سكان القرى 35حدوث انهيارات ارضية أودت بحياة  الىزلزاالن  أدى 1521

 المدينة مساحة من %8 في المقدسيين يحاصر االحتالل 12/04/2013 

، قلصت مساحة البناء للمقدسيين، األمر الذي 1555الخريطة الهيكلية »وأشارتا إلى أن 

ل األحياء الفلسطينية إلى أحياء مكتظة لنقص أدى  .«بالسكان في المساكن، ما حو 

 ''الفتنة إلطفاء'' يتحركان العراق في والشيعي السني الوقفان 12/04/2013 

مزيد من  الىال سمح هللا  تؤديمن مصلحة الجميع تجنب تصريحات تصعد الوضع و"

 ."العنف والضحايا، وعدم السماح باحداث فتنة طائفية

 داريا على وغارات منغ مطار داخل معارك 12/04/2013 

وقد حذر محللون لبنانيون أن مشاركة حزب هللا في القتال عالنية إلى جانب القوات 

 ...انخراط لبنان في النزاع في سوريا المجاورة إلى تؤديالنظامية قد 

محلية بأن الطائرات الحربية شنت غارة على داريا بريف دمشق وأفادت لجان التنسيق ال

تهدم واحتراق عدد كبير  إلى أدىبالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على المدينة مما 

 .من المباني السكنية

اشتباكات بينه وبين جيش النظام عند محاولة األخير القتحام المدينة من الجهة الشرقية، 

وقوع العديد من الجرحى، بينهم  إلى أدىحياء السكنية وسط قصف عنيف يستهدف األ

  .حاالت خطرة

 إلى أدىوتركز القصف على مدن وبلدات اليادودة وخربة غزالة ونامر والكتيبة، مما 

 .تدمير عدد من المباني

 الحويجة اعتصام العراقي الجيش باقتحام العشرات مقتل 12/04/2013 

أن رجال العشائر ردوا على اقتحام ساحة االعتصام بمهاجمة نقاط تفتيش في الحويجة، 

 .آخرين 25ش والشرطة وإصابة مقتل سبعة من عناصر الجي أدى إلىمما 

 حراسها من اثنين وإصابة بطرابلس الفرنسية السفارة على هجوم 12/04/2013 

 إلى أدىاستهدف تفجير سيارة مفخخة أمس الثالثاء السفارة الفرنسية في طرابلس ما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138653-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138650-%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138500-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138594-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138553-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%BA-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138520-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138517-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7.html
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 ..اصابة اثنين من الحراس بجروح

مقتل السفير وثالثة  الى 1521اعتداء على القنصلية االمريكية في بنغازي في  وأدى

 .امريكيين آخرين

 القانونية للشؤون مرسي مستشار استقالة 16/04/2013 

 تؤديوقد رحب الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي 

 صيانة وضمان استقالل القضاء إلى

 بكركوك االعتصام ساحة في جريحا 114و قتيال50  16/04/2013 

ان الجيش العراقي اطلق النار على المعتصمين في ( بترا)وقالت مصادر امنية لمراسل 

 اخرين بجراح 255شخصا وإصابة حوالي  55مقتل حوالي  الى ادىالساحة ما 

ام منذ يوم الجمعة الماضي، إثر وتحاصر وحدات من الجيش العراقي ساحة االعتص

وقوع جرحى وقتلى بين  إلى أدىحدوث اشتباك بين الجيش وعدد من المعتصمين 

 .الطرفين

استشهاد عدد من افراد قواتنا المسلحة وقتل عدد من المسلحين من  الىاالشتباك  وادى

 ."عناصر القاعدة والبعثيين المتعاونين معهم

 ''السلطات بمساعدة عرقي تطهير'' ..الروهينغا مسلمي 11/04/2013 

شخصا في مارس  26مقتل أكثر من  أدى إلىمشيرا إلى العنف في وسط ميانمار الذي 

 .ألف شخص على األقل 21الماضي وتشريد 

 الصين بزلزال والجرحى القتلى مئات 12/04/2013 

إقليم سيشوان الذي يعد واحدا من أكثر األقاليم  1559وكان زلزال قوي ضرب في 

 .ألفا  آخرين 29سقوط نحو سبعين ألف قتيل، وفقدان  إلى أدىاكتظاظا بالسكان، مما 

األقوى في التاريخ، وتشهد الصين باستمرار زالزل، وكان أعنفها زلزال يعد واحدا من 

 ألف قتيل  121سقوط  أدى إلى، و2333في ( شمال شرق)ضرب منطقة تانغشان 

 خطيرة بفيروسات الفلسطينيين األسرى تحقن «إسرائيل» 15/04/2013 

كشفت مصادر صحفية روسية النقاب عن قيام السلطات اإلسرائيلية بحقن األسرى 

 الوفاة على المدى الطويل إلى ؤديت« فيروسات خطيرة»الفلسطينيين في معتقالتها بـ

تعمد إلى حقن األسرى الفلسطينيين قبيل اإلفراج عنهم عقب انتهاء محكومياتهم، بمادة 

 وفاتهم في مراحل متأخرة إلى تؤديتحتوي على فيروسات خطيرة 

 سوريا غرب شمال في النظامية للقوات قصف في أطفال ثمانية مقتل 15/04/2013 

شخصا بينهم  16مقتل  الىقصف المدينة الصناعية في سراقب بالطيران الحربي  ادىو

 .طفالن على االقل، بحسب المرصد

 السبت الفلسطينية الصحف عناوين 15/04/2013 

اإلصابة بسرطان البروستاتا  إلى تؤديوأوضحت أن الحقن تحتوي على فيروسات 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138439-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138359-50-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88150-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138291-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138156-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138049-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138006-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138057-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
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وفاة األسير بعد فترة من  إلىفي أغلب األحيان  يؤديوسرطان الكبد المزمن، الذي 

 .إطالق سراحه

 العالم أنباء موجز 23/04/2013 

 يؤديوفي مجلس الشيوخ ابدى وزير الخارجية االميركي جون كيري خشيته من ان 

 ...هذا البلد" تفكك" الىالنزاع في سوريا 

 بوسطن ماراثون اعتداء في به المشتبه الموقوف وفاة 23/04/2013 

سقوط  ادى الىبينما تواصل مطاردة مشبوه ثان في االعتداء الذي " االبتعاد عن النوافذ"

 .جريحا االثنين 295ثالثة قتلى و

 األميركية تكساس في هائل بانفجار والجرحى القتلى عشرات 23/04/2013 

تدمير  الىانفجار قوي في مصنع لألسمدة في والية تكساس األميركية أمس الخميس  أدى

 عدد كبير من المساكن المحيطة به

 الخليج ألمن ضمانة جيشنا :نجاد 29/04/2013 

 يؤديأعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد ان الوجود األجنبي في منطقة الخليج 

 .فيها، فيما وجود جيش بالده هو ضمانة ألمنها" غياب األمن" الى

مذلة أولئك الساعين  الیسوی  تؤديالتجربة أثبتت بان القوة المستعارة لن "ولفت الى ان 

 ."وراء امتالك مثل هذه القوة

 دمشق في المعارك وتجدد حمص في ملجأ قصف 29/04/2013 

مقتل تسعة على األقل وجرح  أدى إلىوكان أبرز العمليات سقوط صاروخ بريف حمص 

 .آخرين

 بحمص مطار على يسيطر والحر الجوية الغارات يكثف السوري النظام 29/04/2013 

فت بسالح كيميائي مناطق في حي جوبر المجاور لساحة العباسيين إن قوات النظام قص

 .وقوع إصابات، وأظهرت صوٌر اختناق بعض المصابين أدى إلىوسط دمشق؛ مما 

 بحمص مطار على يسيطر والحر المدن يقصف االسد 29/04/2013 

وكان ناشطون قالوا إن قوات النظام قصفت بسالح كيميائي مناطق في حي جوبر 

 وقوع إصابات أدى إلىالمجاور لساحة العباسيين وسط دمشق مما 

 أمر بيت في بمواجهات الرأس في «المطاط» بــ شاب إصابة 29/04/2013 

الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوب الشبان المتضامنين مع األسرى على مدخل 

إصابة شاب  أّدى إلىالقريبة من المقبرة الرئيسة، ما « بيت زعتة»البلدة في منطقة 

 برصاصة مطاطية في رأسه

 باألغوار البدو ألغنام المستوطنين بتسميم تحقق «أوتشا» 29/04/2013 

بالتحقيق في قيام مستوطنين صهاينة في األغوار الشمالية بتسميم قطعان الماشية 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137963-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137969-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137906-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137847-%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8A%C2%BB-%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-28-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137796-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137905-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137871-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137782-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B7%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137778-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
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 .أعداد كبيرة منها لنفوق أدىاألغوار الشمالية وطوباس، ما للمواطنين البدو ب

 العراق في متفرقة هجمات في قتلى ثمانية 17/04/2013 

تعرض موكب محافظ نينوى اثيل النجيفي الى انفجار عبوة ناسفة عندما كان على طريق 

 ...ضحايا لوقوع يؤديرئيسي جنوبي المحافظة، دون ان 

ً  عفواً  يصدر األسد 17/04/2013   نيسان 16 قبل المرتكبة الجرائم عن عاما

ألف شخص بحسب  35مقتل اكثر من  الىالنزاع المستمر منذ اكثر من عامين  ادىو

 .االمم المتحدة

 متفجرات وطبخة ضغط طنجرة ..بوسطن في التفجير عبوة 17/04/2013 

الضغط  يؤديمع متحكم بها عن بعد، كساعة رقمية أو وحدة عادية للصعق الخلوي، ثم 

 المحدث للتفجير" الشاربنل"قذف لغم  إلىالعالي داخلها 

 المعارك وتجدد بحمص ملجأ قصف 17/04/2013 

مقتل تسعة على األقل وجرح  أدى إلىوكان أبرز العمليات سقوط صاروخ بريف حمص 

 .آخرين

 سوريا داخل عمليات شن من هللا حزب نعبم لبنان يطالب «المعارض االئتالف» 17/04/2013 

ويأتي هذا الموقف بعد قصف ثوار في منطقة القصير وسط سوريا، معاقل للحزب في 

 .مقتل شخصين االحد الى ادىمنطقة الهرمل في شرق لبنان، ما 

مقتل عائلة  إلى أدىوقالت لجان التنسيق المحلية إن انهيار منزل في ببيال جراء القصف 

 .كاملة

 التعليمية المناهج من ''البعث'' حذف ..حلب 16/04/2013 

لم نعد نشعر باألمان ألن : "من جهته، قال أحد المعلمين في حلب، ويدعى عز الدين

 ."تشرد األطفال وتسربهم عن التعليم يؤدي إلىهذا . األوضاع صعبة للغاية

 عاما فواع يصدر األسد 16/04/2013 

الف شخص بحسب  35مقتل اكثر من  الىالنزاع المستمر منذ اكثر من عامين  ادىو

 .االمم المتحدة

 العراق في انتخابات من أيام قبل اتاعتداء سلسلة في جريح مئتي من وأكثر قتيالً 24  16/04/2013 

 ادى الىانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة نقطة تفتيش للشرطة؛ مما 

 .شرطيا بجروح، بحسبما افاد ضابط برتبة مقدم في الشرطة 21اصابة 

 لنائبه ''التنفيذية السلطات'' يعلق سلفاكير 16/04/2013 

انقسام ستكون له  إلىهذا الخالف إذا ما تطور  يؤديوأثار القرار مخاوف الشارع من أن 

 تبعيات عنيفة خاصة أن الرجلين ينحدران من قبيلتين كبيرتين في جنوب السودان

 ومعارك بدمشقانفجار  16/04/2013 
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http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137678-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
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http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137632-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137486-24-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A6%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
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 .مقتل عائلة كاملة أدى إلىإن انهيار منزل في ببيال جراء القصف 

 الديني التوتر معالجة في لبورما «السلبي النهج» بــ يندد أوغلي 15/04/2013 

مشاكل بين تحالف الحضارات، معبرة عن  الىهذه القضية  تؤديوحذرت اللجنة من أن 

 ."الدول المجاورة مثل بنغالدش وماليزيا بتقديم المساعدة لحل المشكلة"االمل ان تقوم 

 الكوري النووي التهديد مواجهة في اليابان عن بالدفاع يعد كيري 15/04/2013 

 الىاال  تؤديعلى الشمال ان يفهم، واعتقد انه فهم االن، ان تهديداته لن "واضاف كيري 

 "مزيد من العزلة والفقر لشعبه

فرض  الى ادىشباط الماضي ما  21تجارب لصواريخ بالستية وتجربة نووية في 

 .عقوبات دولية جديدة عليها

 ومصير لفكر مصادرة «والشام العراق في اإلسالمية الدولة» إعالن :سوريا علماء 15/04/2013 

 السوريين

من ضعف  تؤدي إليهوما تعنيه من ارتهاٍن مستقبلي بقراراٍت وأحكاٍم خارجية، وما 

 التحام المسلمين وانضمامهم إلى بعٍض في الداخل،

 السبع بئر في مرداوي دمحم المريض األسير يعزل االحتالل 15/04/2013 

أن األطباء وعائلة األسير دمحم مرداوي حذروا من خطورة تعرضه للعزل أو تعرضه 

 تفاقم في وضعه الصحي يؤدي إلىغازات السامة مما الستنشاق أي من المواد أو ال

 االثنين العالم أخبار موجز 15/04/2013 

تعرضت بلدة القصر الحدودية في منطقة الهرمل لسقوط عدد من قذائف المدفعية "

 ..."إستشهاد أحد المواطنين أدى الىمصدرها األراضي السورية، ما 

 مقديشو محاكم مجمع على بهجوم ىقتل 15/04/2013 

هاجم مسلحون وانتحاريون يعتقد أنهم من حركة الشباب اإلسالمية المسلحة، أمس األحد، 

 .مقتل العديد من األشخاص إلى أدىقاعة محكمة في العاصمة الصومالية مقديشو، ما 

مفجرين انتحاريين من حركة الشباب "وذكر أحد المسؤولين، عبد الرحمن دمحم، أن 

 ."مقتل العديد إلى أدىوفجر واحد على األقل نفسه ما . هاجموا المحكمة

 واالحتالل مصر بين التسوية معاهدة تعديل امكانية تقر دراسة 12/04/2013 

 القيم خلخلة إلى أدى ما الدستورية والنظم التعليم مناهج على تعديالت بإدخال سارع

 المصرية

 للقذافي موالية عناصر من تمرد محاولة إحباط تعلن ليبيا 12/04/2013 

هذه المجموعة هاجمت الجمعة مقر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها ما "وأضاف أن 

 حماية الموقعاستشهاد أحد أفراد  أدى إلى

 الكورية الجزيرة شبه في األزمة لحل بالعمل تتعهدان وواشنطن بكين 12/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137336-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137337-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137335-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137335-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137335-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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شباط الماضي ما  21لستية وتجربة نووية في اعتبرهما الغرب تجربة على صواريخ با

 .فرض عقوبات دولية جديدة عليها ادى الى

 بالعالم سجن بأكبر غزة تصف بريطانية صحف 13/04/2013 

اندالع  يؤدي إلىحذر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مغبة التهور الذي قد 

 حرب نووية مدمرة بالمنطقة،

 السورية التربة من عيّنات في تظهر ''الكيماوي'' آثار 13/04/2013 

 أدى"قام بتهريب العينات بعد انفجار صاروخ في منطقة خان العسل  MI6 وكان جهاز

 جنود سوريين كانوا بالقرب 25مدنيا و 12استشهاد  الى

 ''جدد نازيين'' بمحاكمة يطالبون ألمانيا مسلمو 13/04/2013 

" تأجيل بدء نظر القضية إلىهذا القرار  يؤدينأمل أال "قال رئيس المجلس أيمن مازيك 

 مطالبا بسرعة تطبيق قرار المحكمة الدستورية قبل بدء الجلسة األولى في هذه القضية

 بسوريا متعددة قصف وعمليات اشتباكات 13/04/2013 

وفي مدينة حماة خرجت مظاهرات في أحياء باب قبلي وطريق حلب، وقد قامت قوات 

 .مقتل شخصين وجرح العشرات أدى إلىالنظام بإطالق النار على المظاهرة، مما 

 حلب في عنيفة اشتباكات ويخوض كويرس مطار يهاجم «الحر» 13/04/2013 

وفي مدينة حماة خرجت مظاهرات في أحياء باب قبلي وطريق حلب وقد قامت قوات 

ا   .مقتل شخصين وجرح العشرات أدى إلىالنظام بإطالق النار على المظاهرة، مم 

 العالقات لتطبيع بداية زيارتي :بجوبا البشير 13/04/2013 

 تؤديأن ه على المستوى الشعبي فإن  هناك تفاؤال لدى الشارع الجنوبي بأن  وأضاف

 فتح الحدود بين البلدين إلىالزيارة 

 والطائرات للدبابات مضادة بأسلحة الحر الجيش بتسليح الغرب يطالب هيتو 13/04/2013 

 .«أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين» إلىالنزاع  يؤدين أن الخشية م

 بالجوالن الدولية القوات تفكك من إسرائيلية خشية 13/04/2013 

تخشى من قيام النمسا بسحب قواته من الجوالن السوري والتي تشك ل " إسرائيل"إن  

 تفكك القوات إلى يؤديالمركب األساسي للقوات الدولية التابعة لألمم المتحدة، بما 

 يؤدي، األمر الذي قد "المتمردين"بنيامين نتنياهو عن المخاوف من قرار محتمل بتسليح 

 المس بقوات األمم المتحدة إلى

 للقذافي موالية عناصر قبل من تمرد محاولة احباط تعلن ليبيا 13/04/2013 

قر إدارة عمليات الشرطة بمدينة سبها ما هذه المجموعة هاجمت الجمعة م"واضاف ان 

 ..."استشهاد أحد أفراد حماية الموقع وجرح عنصرين آخرين أدى إلى

 تحذر وواشنطن الشرقي ساحلها على صواريخ تحرك الشمالية كوريا 21/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137087-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137059-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137086-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137051-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137031-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137007-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137008-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137005-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137099-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136945-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1.html
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 .في شبه الجزيرة الكوريةتأجيج التوتر  إلىذلك  يؤديرغم العقوبات الدولية ومخاطر ان 

 عريقة آثار وتدمير البراق ساحة في عميقة حفريات 21/04/2013 

تدمير بقايا اآلثار االسالمية، وستؤثر في  ستؤدي الىوأكدت أن هذه الحفريات وتوابعها 

 المباني األثرية االسالمية العريقة

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 10/04/2013 

 تؤدي الىحذر االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون من ان حادثة صغيرة يمكن ان 

 في شبه الجزيرة الكورية " يخرج عن السيطرة"وضع 

 لنا امتداد النصرة جبهة :بالعراق القاعدة تنظيم 25/04/2013 

، 1522إلى  1553وتولى أبو عمر البغدادي زعامة تنظيم دولة العراق اإلسالمية من 

 .مبايعة أبو بكر البغدادي خلفا له إلى 1522مقتله في شمال العراق أكتوبر  أدىو

 للكهرباء المتكرر االنقطاع عم يتأقلمون وأغنياؤها حلب فقراء 25/04/2013 

ومنذ اشهر، تعاني االحياء الخاضعة لسيطرة الثوار من انقطاع متكرر في التيار 

 .تزايد البطالة وفقدان الكثيرين وظائفهم ادى الىالكهربائي، ما 

 سورية حكومية مواقع يعطلون قراصنة 09/04/2013 

يقوم المهاجمون بإغراق خوادم اإلنترنت   DDoSوفي هذه الطريقة التي تعرف باسم

 .انهيار تلك المواقع تؤدي إلىبماليين طلبات التصفح التي 

 نوويين منجمين تدشن إيران 09/04/2013 

برنامج إيران النووي أثناء اجتماعات عقدت في كزاخستان خالل اليومين الماضيين، مما 

 .حرب جديدة في منطقة الشرق األوسط تؤدي إلىيطيل أمد المواجهة التي يمكن أن 

 ثالثاءال العالم أخبار موجز 09/04/2013 

بين اسرائيل " الريبة"والى " خيبات امل" يؤدي الىواقر كيري بان فشل عملية السالم 

 .والفلسطينيين

 المفاوضات الستئناف لعباس عرضا قّدم كيري :فلسطيني مسؤول 09/04/2013 

 .نهاية الصراع سيؤدي إلىوأن أي اتفاق كهذا 

 النفط آبار من بالمئة 94 على سيطرتها تؤكد السورية المعارضة 09/04/013 

إن  الثوار باتوا يسيطرون على معظم آبار النفط والغاز في معظم المحافظات السورية ما 

 النظام السوري من الواردات االقتصادية لحرمانمباشرة  يؤدي

 لالطلسي طائرة اسقاط تتبنى طالبان 53/04/2013 

 أدىفي شرق البالد، " ننكرهار"فيما أفاد مسؤولون محليون، أن سقوط الطائرة في والية 

 .مقتل جميع أفراد طاقمها إلى

 بمقتل بيروت اقتصاد يضرب اللبنانية السورية الحدود إغالق 53/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136911-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136724-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136700-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136699-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136563-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136561-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136536-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136463-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136462-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-90-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136599-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136550-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84.html
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 أدىدوالر، مما  1555ة لها إلى طلب عبارات من الخارج، والتي وصلت أدنى تكلف

 .تنافسية المنتوجات اللبنانية في الخارج لتراجع

 الجنوبية جارتها مغادرة إلى األجانب تدعو الشمالية كوريا 53/04/2013 

تنكار اس إلىفبراير الماضي، / شباط 21إجراء كوريا الشمالية لتجربية نووية في  أدىو

 دولي، انتهى بفرض المزيد من العقوبات الدولية عليها

 دمشق في بتفجير العشرات وإصابة مقتل 53/04/2013 

انهيار  أدى إلىحيث سقط صاروخ أرض أرض على المنازل بحي جورة الشياح، مما 

 .أحدها وتضرر مبان أخرى

 الحياة قيد على البقاء أسطورة يسطرون السوريون النازحون 59/04/2013 

ليها هجمات جوية ومدفعية، وأن طفلها أن قوات نظام األسد هاجمت قريتها وشنت ع

 إصابته بإعاقة مستدامة أدى إلىأصيب بساقه، ما 

 أخرى نووية تجربة إلجراء تستعد الشمالية كوريا 59/04/2013 

استنكار  إلىفبراير الماضي، /شباط 21إجراء كوريا الشمالية لتجربية نووية في  أدىو

 دولي

 أرض أرض بصواريخ حمص يقصف النظام 59/04/2013 

انهيار  أدى إلىحيث سقط صاروخ أرض أرض على المنازل بحي جورة الشياح، مما 

 .أحدها وتضرر مبان أخرى

 للقارات عابر صاروخ اختبار ترجئ واشنطن 59/04/2013 

صدور تهديدات من  إلىالتوتر في شبه الجزيرة الكورية في األسابيع األخيرة  أدىو

 بيونج يانج بمهاجمة أهداف أمريكية بواسطة أسلحة نووية

 بالغازات قصفه بعد جوبر حي في اختناقات 07/04/2013 

قالت شبكة سوريا مباشر إن النظام السوري ضرب حي جوبر في دمشق بالغازات، ما 

 .حدوث اختناقات أدى إلى

 لحلب مكثف وقصف بدمشق اشتباكات 07/04/2013 

وقال ناشطون إن قوات النظام السوري شنت غارات جوية على حي األشرفية في حلب 

 .وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم أطفال أدى إلىمما 

 سوريا ألصدقاء اجتماع عقد على أمريكي تركي توافق 07/04/2013 

السالم بين القبارصة األتراك  إلى سيؤدي  ورأى داود أوغلو أن التحرك في هذا الملف

 والروم، ويوفر أرضية لحل مشكلة هامة في شرق البحر األبيض المتوسط

 األحد العالم أخبار موجز 07/04/2013 

 25مقتل  ادى الىطائرة حربية قصفت اطراف حي شيخ مقصود ما "وقال المرصد ان 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136549-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136517-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136387-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136381-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136368-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%B1%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136321-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136228-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136202-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136340-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136189-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
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 "مدنيا على االقل بينهم تسعة اطفال وثالث نساء

 وريفها دمشق يقصف والنظام طائرة يسقط «الحر» 07/04/2013 

 أدىوجددت قصفها براجمات الصواريخ على أحياء دمشق الجنوبية وجوبر والقابون مما 

 .مقتل وإصابة عدد من األشخاص إلى

طائرة حربية قصفت اطراف حي شيخ "لسوري لحقوق اإلنسان ان وقال المرصد ا

 "مدنيا على االقل بينهم تسعة اطفال وثالث نساء 25مقتل  الى ادىمقصود ما 

 بدرعا للحر وتقدم دمشق بمحيط اشتباكات 53/02/2013 

مقتل  أدى إلىوطال القصف أيضا أحياء القابون والتضامن وجوبر في العاصمة، مما 

 .وجرح عدد من األشخاص

 المنطقة على سوريا تقسيم انعكاسات من يحذر االسد 06/04/2013 

قلة في موارد المساعدات التي تقدمها االمم المتحدة  تؤدي الىومن شأن حدة االزمة ان 

 .ول مانحةومنظمات انسانية ود

 المصرية التشريعات تشويه يحاولون مستفيدون :«السبيل» لـ حشمت 06/04/2013 

نزيهة غير منطقي، وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج االنتخابات بصورة 

 تعطيل المسيرة السياسية سيؤدي إلىو

 ماليين بأربعة سوريا داخل النازحين عدد تقدر لياالع المفوضية 06/04/2013 

قلة في موارد المساعدات التي تقدمها االمم المتحدة  تؤدي إلىومن شأن حدة األزمة أن 

 .ومنظمات انسانية ودول مانحة

 حلب على قصف في أطفال تسعة بينهم األقل على قتيال15  06/04/2013 

 25مقتل  ادى الىطائرة حربية قصفت اطراف حي شيخ مقصود ما "وقال المرصد ان 

 ،"عة اطفال وثالث نساءمدنيا على االقل بينهم تس

 وريفها دمشق يقصف والنظام طائرة يسقط الحر 06/04/2013 

 أدىوجددت قصفها براجمات الصواريخ على أحياء دمشق الجنوبية وجوبر والقابون مما 

 .مقتل وإصابة عدد من األشخاص إلى

 ونابلس الخليل في بمواجهات اإلصابات عشرات 05/04/2013 

إن الجيش اإلسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي تجاه "

 ".وقوع عدد من اإلصابات باالختناق تم معالجتها ميدانيا إلى أدىالمتظاهرين؛ مما 

 القاهرة وسط كمةمح في هائل حريق 05/04/2013 

من ملفات % 35 أدى إلحراقحيث أتت النيران على الطابق الخاص بغرف النيابات مما 

 القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء،

 ''القاهرة جنوب'' محكمة قضايا ملفات يلتهم حريق 02/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136167-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136032-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136020-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135997-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136000-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136078-15-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136040-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135888-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135872-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135799-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
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 أدىحيث التهمت ألسنة النيران جميع محتوياته من أجهزة ومكاتب، وملفات قضايا، و

 .انهيار السقف الخاص بالنيابات إلىالحريق 

 علينا الهجوم موسم وراء السر نعرف ال :«سوريا إخوان» 02/04/2013 

مبكرا  أدى التهامهاممارسات لم تحظ بقبول شعبي قد انسحب على إخوان سورية و

 عارضة وتهميشهابإقصاء الم

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 06/04/2013 

عدم تنفيذ حكم بشل شاب في الرابعة والعشرين من العمر كان طعن قبل عشر سنوات 

 .اصابته بشلل نصفي ادى الىجارا له ما 

 لمحيطها وقصف بدمشق عنيفة اشتباكات 06/04/2013 

قصف  أدىشهدت عدة أحياء في أطراف دمشق أمس الثالثاء اشتباكات عنيفة، في حين 

 مقتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة إلىعلى محيطها 

 ميانمار في حرقًا مسلما طفاًل  13 مقتل 06/04/2013 

غربي ميانمار، بين ( أراكان)يُشار إلى أن النزاع الديني، الناشب في إقليم راخين 

 مقتل عدد كبير من األشخاص أدى إلىالمسلمين والبوذيين 

 ''إسرائيل'' يقلق السوري الجيش ضعف 02/04/2013 

يتجسد في سيادة حالة فوضى في " إسرائيل"أن هناك سيناريو يشك ل كابوسا بالنسبة لـ

 ...إلى عراق ثان لتحولها تؤديسوريا بعد األسد 

 الذخيرة مصانع أكبر من ويقتربون حلب بريف السفيرة على يسيطر الحر 52/02/2013 

وتعرضت بلدتا عربين وكفر بطنا في ريف دمشق لقصف عنيف من قبل قوات النظام، 

 .سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء أدى إلىمما 

 حلب بريف السفيرة على يسيطر الحر الجيش 52/02/2013 

وتعرضت بلدتا عربين وكفر بطنا في ريف دمشق لقصف عنيف من قبل قوات النظام، 

 .سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء أدى إلىمما 

 االثنين العالم أخبار موجز 52/02/2013 

االخيرة بين انقاض المبنى الذي انهار  12عثر على ست جثث جديدة في الساعات ال

 ...قتيال 15ارتفاع حصيلة الضحايا الى  ادى الىالجمعة في دار السالم ما 

 العنف لمواجهة ميانمار في طوارئ لجنة 52/02/2013 

منزل ومبنى أحرقت، مما  2655كثر من أن أ« نيو اليت أوف ميانمار»وذكرت صحيفة 

 .شخصا 633ألفا و 22تشريد  أدى إلى

 تبدأ رسمياً بضخ الغاز الطبيعي من قبالة شواطئ حيفا« إسرائيل» 52/02/2013 

ض مرارا لعمليات تفجير منذ اإلطاحة بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، في  تعر 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135743-%C2%AB%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135633-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135575-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135480-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-13-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135494-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135383-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135374-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135341-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135308-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135255-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7.html
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ا 1522شباط   .انقطاع هذه الواردات لفترات طويلة أدى إلى، مم 

 ببغداد انفجار في 8 وإصابة شخص قتلم 62/06/2013 

 أدىانتحاري ا يقود سيارة مفخخة هاجم نقطة تفتيش للجيش العراقي في أبو غريب مما "

 جنود والباقي مدنيون 6آخرين بينهم  9ومقتل جندي وإصابة  النفجارها

 موجز أخبار العالم األحد 62/06/2013 

فجر انتحاري حزامه الناسف ليل السبت في تمبكتو قرب حاجز عسكري عند احد مداخل 

 ...مقتله واصابة جندي مالي ادى الىهذه المدينة التاريخية في شمال غرب مالي، مما 

 الجنوب مع الحرب حالة تعلن الشمالية كوريا 30/03/2013 

يجري اتخاذ إجراءات من جانب واحد تعمل على زيادة النشاط العسكري، ويمكن أن 

 .خروج الوضع عن نطاق السيطرة إلىذلك  يؤدي

مجلس األمن الدولي يجري اتخاذ إجراءات من جانب واحد تعمل على زيادة النشاط 

 خروج الوضع عن نطاق السيطرة إلىذلك  يؤديالعسكري، ويمكن أن 

 لحظة أي في يستشهد قد حمدية أبو األسير :الخفش 30/03/2013 

شهيد  152اللحاق بمصير  إلىبه  سيؤديوحذر الخفش من أن التأخر في اإلفراج عنه 

 .في سجون االحتالل، الذي كان آخرهم عرفات جرادات

 فرنسا في المدارس أفضل قائمة تتصدَّر إسالمية ثانوية 30/03/2013 

منع الرموز الدينية  إلى أدَّىفي ذروة خالف بشأن النقاب  1556أن المدرسة تأسَّست عام 

 في المدارس الحكومية

  دمشق مطار يستهدف "الحر الجيش" 30/03/2013 

استهدف صباح اليوم السبت مطار دمشق '' الجيش السوري الحر''ذكرت مصادر أن 

 .إلحاق أضرار غير معروفة بالمدرج الرئيسي إلى أدىالدولي ما 

وكان مقاتلو المعارضة المسلحة قد سيطروا الجمعة على بلدة استراتيجية تربط محافظة 

 .قطع الطريق القديم بين دمشق ودرعا إلى أدىدرعا بالعاصمة دمشق، ما 

 دستورية غير السابق العام النائب عودة :مرزوق 30/03/2013 

سقوط اهم نقطة عسكرية وال اريد ان  ادى الىقطع االوتوستراد "واليوم، قال الزعبي ان 

 اسميها كوني على الهواء مباشرة

 «سوريا كيماوي» بــ تحقيق بعثة يقود سويدي 28/03/2013 

واتهم النظام السوري الجيش الحر باستخدام سالح كيماوي في بلدة خان العسل بحلب مما 

 مدنيا األسبوع الماضي 13مقتل  أدى إلى

 النمر نمر الشيعي للشيخ اإلعدام بعقوبة يطالب سعودي ادعاء ممثل 28/03/2013 

كان اعتقاله خالل الصيف  إن ممثل ادعاء سعوديا طالب بعقوبة االعدام لشيخ شيعي

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135218-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135103-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135057-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135127-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135085-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135054-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134864-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%80%D9%80-%C2%AB%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134850-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1.html
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 .احتجاجات دامية في المملكة العربية السعودية أدى إلىالماضي قد 

ً  المصالحة لدفع مصغرة قمة يقترح قطر أمير 27/03/2013   للقدس وصندوقا

إننا نرحب بالجهود العربية سواء »قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول 

 تسريع إنجاز المصالحة تؤدي إلىكانت قطرية أو مصرية أو أي جهود يمكن أن 

 األسد اغتيال يعارضون البريطانيين من المئة في 09 :استطالع 27/03/2013 

قتل الناس  ستؤدي إلىأقل دعما  إذا كانت هذه المساعدة %( 33)فيما كانت األغلبية 

 .برياء أو إصابتهم بجروحاأل

 سكود صواريخ إطالق ليواص والنظام مدفعية كتيبة على يسيطر الحر الجيش 27/03/2013 

وأطلقت قوات النظام صاروخي سكود باتجاه الجنوب السوري، مع تواصل القصف 

 ...أربعين قتيال أدى لسقوطواالشتباكات في مناطق عدة، مما 

 التركية السفينة لضحايا اإلسرائيلية التعويضات يبحثان وليفني أوغلو 27/03/013 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل أيام، واعتذر خالله لنظيره التركي رجب  رئيس الحكومة

 .قطيعة دبلوماسية بين البلدين منذ حدوثه أدى إلىطيب أردوغان، عن االعتداء الذي 

 مليونا 014 وتقدم القدس لصالح دوالر بمليار صندوق انشاء تقترح قطر 26/03/2013 

هويد القدس الشرقية ممارسات اسرائيل واالعتداءات على المسجد االقصى وت"

اشاعة التوتر في  الىاال  تؤديلن ... وومواصلة االستيطان وابقاء االسرى في السجون

 المنطقة

في القاهرة برئاسة مصر ومشاركة مع يرغب من "واقترح ان تعقد قمة عربية مصغرة 

اال تنفض قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية "على " الدولة الى جانب قيادتي فتح وحماس

 "تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين" الى يؤديوبما " الوطنية

 النظامي غير الحج لوقف خليجية دعوة 26/03/2013 

إرباك  إلى تؤديضرورة الحد من ظاهرة الحج غير النظامي، لما لها من تداعيات 

 القائمين على تنظيم هذه الشعيرة

 بالعراق األمريكي التدخل من يحذر الصدر 26/03/2013 

 .تقسيم العراق يؤدي إلىتخشى واشنطن من أن …

 باغرام سجن مسؤولية األفغانية السلطات تسلم المتحدة الواليات 26/03/2013 

التسليم الكامل لباغرام للقوات االفغانية  يؤديوطالما أبدت الواليات المتحدة قلقا من أن 

عناصر مشتبه بهم معتقلين من طالبان والقاعدة الى  لخروجالضعيفة والعرضة للفساد، 

 .أرض المعركة مجددا

 بالقنيطرة للحر وسيطرة وقصف معارك 26/03/2013 

أن قوات النظام أطلقت صاروخي سكود باتجاه الجنوب السوري، مع تواصل القصف 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134665-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134670-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-49-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134697-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134666-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134558-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-250-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134556-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134492-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134508-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134580-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9.html
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 ...أربعين قتيال أدى لسقوطواالشتباكات في مناطق عدة، مما 

 ودرعا بحمص واشتباكات بدمشق عنيف قتال 26/03/2013 

انفجرت الليلة الماضية عبوة ناسفة في سيارة قائد الجيش الحر العقيد رياض االسعد »

اصابته في  ادى الىلدى قيامه بجولة في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ما 

 .»قدمه

 ضابط ضرب بتهمة الصعيدي لألسير إضافية سنوات4  26/0/013 

أن المحكمة أصدرت القرار بتهمة مهاجمة الصعيدي ألحد ضباط السجن بآلة حادة قبل 

 إصابته بجراح متوسطة في وجهه أدى إلىعاٍم تقريب ا، األمر الذي 

 الشواذ زواج على بفرنسا احتجاجات 25/03/2013 

اضطراب في " فسيؤدي إلىولكن المتظاهرين نبهوا إلى أن مثل هذا القانون إذا نجح 

 "المجتمع وإلغاء للعالقات األسرية الطبيعية

 األردن مع الوحيدين الحدوديين المعبرين يغلقون سورية ثوار 25/03/2013 

منذ اكثر من عامين بين الجيش النظامي السوري النزاع المسلح الدائر في سوريا  ادىو

 الف شخص 35مقتل ما يزيد على  الىوالمعارضة المسلحة 

 اغتيال محاولة بعد الحر الجيش قائد ساق بتر :''الجزيرة'' 25/03/2013 

بعد حصاره لها أكثر من ثالثة أيام استهدف خاللها الحاجز العسكري التابع لقوات النظام 

 ...قوات النظام بالكامل إلى خارج أسوار البلدة أدى النسحابعند مدخل البلدة مما 

 السورية المدن فقص تواصل النظام وقوات حمص في عنيفة معارك 25/03/2013 

العشرات بحسب  أدى لمقتلكما قصفت قوات النظام مناطق عدة بأنحاء البالد، مما 

 .الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 لبغداد ةمفاجئ زيارة في كيري 25/03/2013 

أعلنت القرار إثر سلسلة من الهجمات بسيارات مفخخة وعبوات الصقة على أهداف من 

شخصا وإصابة  55مقتل أكثر من  أدى إلىبينها وزارة العدل في العاصمة العراقية؛ ما 

 .أكثر من مئتين

 الحكم تخفيف ابلمق عليه اعتدى الذي للضابط االعتذار يرفض الصعيدي :التضامن 25/03/2013 

 .معاقبة الصعيدي وعزله في الزنازين االنفرادية منذ ذلك تاريخ أدى إلىوهو األمر الذي 

 الخارج في حكومة لتشكيل تمهيدا للوزراء رئيس تسمية على اتفق 24/03/2013 

د مساء الجمعة على حي طريق الباب في حلب مما وسقط صاروخ يعتقد أنه من نوع سكو

 مقتل عشرات المدنيين أدى إلى

 «مجدو»استشهاد األسير عرفات جردات من الخليل في سجن  24/03/2013 

استشهاد عدد كبير من  أدى إلىويعاني األسرى بسجون االحتالل من إهمال طبي 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134509-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134488-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134400-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B0.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134439-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134398-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134353-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134348-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134338-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130199-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130178-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%88%C2%BB.html
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 األسرى أو إصابتهم بأمراٍض مزمنة

 األوسط الشرق في اوباما فشل يبين تشومسكي 23/03/2013 

فهي سياسات تختار التوسع على األمن، وتقود إلى انحطاطها األخالقي وعزلتها ونزع 

األرجح إلى دمارها في نهاية  سيؤدي علىالشرعية عنها كما يقولون اليوم، األمر الذي 

 .المطاف

 اإلسرائيلي االعتذار تفاصيل يكشف أوغلو 23/03/2013 

اعتذار نتنياهو عن الهجوم الذي شنته قوة كوماندوز إسرائيلية على سفينة مافي مرمرة 

، مما 1525أيار /التركية التي كانت إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى غزة في مايو

 .تسعة أتراك أدى لمقتل

 للحوثيين ممثال استهدف بكمين قتلى ..اليمن 23/03/2013 

وقالت جماعة الحوثيين في بيان لها إن أبو رأس، وهو ممثل لجماعة الحوثي في الحوار، 

 .من مرافقيه، وإصابة اثنين 6مقتل أدى إلى تعرض لكمين في منطقة جولة آية ما 

 العتيبة في ومعارك وداريا الزور لدير قصف 22/03/2013 

 .إشعال حرائق في األبنية السكنية وتدمير بعضها إلىالقصف  أدىوقد 

 العربية للقمة جديدة شعارات يدخل ''العربي الربيع'' 21/03/2013 

إثارة نقاش  إلىتباين موقف الدول المشاركة في القمة من الثورة السورية  سيؤديكما 

 .واسع

 أمس أنقرة هجومي منفذي عن معلومات وجود يؤكد أردوغان 15/06/2013 

وأفيد أن مجهولين فتحوا النيران على الطابقين السابع والثامن من مقر حزب العدالة 

 .ا لخسائر ماديةتعرضهم أدى إلىوالتنمية، مما 

 "اإلرهابيين أيدي في قعت" أن يجب ال السورية الكيميائية األسلحة :بيريز 20/03/2013 

ال يجب ان نسمح "، مؤكدا انه "لكن لالسف فان ترسانة االسلحة الكيميائية ما زالت باقية"

 ."مأساة كبيرة يؤدي الىلهذه االسلحة بالوقوع في ايدي االرهابيين، فان هذا قد 

 األربعاء الفلسطينية الصحف عناوين- 20/03/2013 

 شراكة بين فلسطين واالتحاد األوروبي تؤدي التفاقتبني خطة  

 اإلسرائيلية الخلوية شبكات اختراق لمواجهة مصرية إجراءات 15/06/2013 

ألف مكالمة  555إلى مصر تتجاوز الـ" إسرائيل"عمليات تمرير لمكالمات دولية من 

 االقتصاد خسائر بماليين الدوالرات لتكبد يؤدييوميًّا، مما 

 بسوريا الضمير مطار يقصفون الثوار 15/06/2013 

قصف  أدىأن قوات النظام قصفت قرية نافعة والقرى المجاورة في ريف درعا، في حين 

 .الوعر في حمص بقذائف الهاون إلى سقوط جرحى لحيهذه القوات 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134061-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134117-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134098-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134037-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133988-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133878-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133904-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133835-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133835-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133857-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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 الثالثاء العالم أخبار موجز 19/03/2013 

ستعتمد المزيد من الخطوات التدريجية في ما يتعلق بالرسم االستثنائي على الودائع 

 الىهذا االمر  يؤديال )...( مارس شرط ان /اذار 23المصرفية مقارنة بما كان تقرر في 

 تعديل المبلغ االجمالي للمساعدة المالية

 التجسس بتهمة ولبناني ايراني بينهم شخصا 18 تعتقل السعودية السلطات 19/03/2013 

تزامنا مع احتجاجات البحرين  1522فبراير /باطوشهدت القطيف تظاهرات ابتداء من ش

 .سقوط اكثر من عشرة قتلى ادى الىما  1521سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 

 يهاجم القصر الجمهوري والمطار وقصر المؤتمرات بدمشق'' الحر'' 18/03/2013 

 .منطقة كفر سوسة تؤدي إلىن والتي كما أغلقت قوات النظام مدخل المزة بساتي

 قتيال في انفجار قرب قصر الرئاسة بمقديشو 20 18/03/2013 

قتيال  15سقوط  أدى إلىفقد تصادف مرور حافلة لنقل الركاب لحظة االنفجار مما "

 ."وعدد من الجرحى إصابات بعضهم خطيرة

 العنقودية القنابل السوري النظام استخدام يؤكد دولي تقرير 13/03/2013 

ارتفاع ملحوظ في عدد القتلى من المدنيين  دى الىاواشارت المنظمة الدولية الى ان ذلك 

 في اآلونة االخيرة

 بأفغانستان قندهار في جنود 1 بمقتل تعترف أمريكا 13/03/2013 

تدمير  أدى إلىوذكر المتحدث باسم طالبان وفق الموقع الرسمي للحركة أن االنفجار 

 .تنهاالدبابة بشكل كامل، ومقتل عدد من الجنود األجانب كانوا على م

 بفلوريدا ئرةطا تحطم في قتلى3  13/03/2013 

 ادى الىوبحسب مشاهد بثتها قنوات التلفزة، فان الطائرة تحطمت في مرأب للسيارات ما 

 اشتعال النيران في عدد من السيارات

 القتلى حقوق ''حفظ''و بالسعودية مصري سجين1000  15/03/2013 

االستغناء عن  يؤدي إلىفضال  عن اتجاه دول الخليج لتوطين الوظائف لديها، وهذا بدوره 

 العاملين من عدة جنسيات

 ببيروت سوريين الجئين حافلة انشطار في وجرحى قتلى 15/03/2013 

قتل العديد من الركاب بينهم نساء انشطارها الى قسمين وم الىذلك  ادى"واضاف 

 ."واطفال

 حرب بجرائم والثوار السوري النظام تتهم «الدولية العفو» 15/03/2013 

أن القوات الحكومية تواصل قصف المدنيين بشكل عشوائي، وباألسلحة المحرمة دوليا  

 تسوية أحياء بأكملها باألرض، أدى إلىلكثير من األحيان؛ ما في ا

 حرب جرائم بارتكاب سورية في النزاع طرفي تتهم الدولية العفو 12/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133740-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133819-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-18-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133705-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133672-20-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133534-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133580-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133449-3-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133387-1000-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133382-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133365-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133244-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8.html
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صف المدنيين بشكل عشوائي وباألسلحة المحرمة تؤكد أن القوات الحكومية تواصل ق

 تسوية أحياء بأكملها باألرض أدى إلىدوليا  في الكثير من األحيان ما 

 الشعب مع تضامن أسبوع إلى يدعون سوريا في المسلمون اإلخوان 12/03/2013 

الف  35مقتل اكثر من  الى 1522النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار  ادىو

 شخص

 األقصى باحات يقتحمون المستوطنين عشرات 13/03/2013 

توتر  سيؤدي إلىوحمل البيان الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن هذا اإلجراء الذي 

 .واحتقان في مدينة القدس

 08 للمرة العراقيب قرية يهدم االحتالل 13/03/2013 

عرقلة التنقل من والى  أدى إلىوأحكمت إغالق الطرق الفرعية بالسواتر الترابية ما 

  .مدينة طول كرم

 أراضيها بعبور ''غزة إغاثة'' لقافلة السماح ترفض الليبية السلطات 13/03/2013 

ة، بالمرور عبر  السماح لقافلة محملة بالمساعدات اإلنسانية، في طريقها إلى قطاع غز 

 .توقفها في معبر الجدير الحدودي بين تونس وليبيا أدى إلىأراضيها ما 

 بالرقة مقاتلة وإسقاط بدمشق المعارك تصاعد 13/03/2013 

ا  سقوط قتلى  إلى أدىوفي نفس الوقت قصفت قوات النظام المعضمية في ريف دمشق مم 

 .وفق ما أفاد ناشطون, وجرحى بينهم نساء

ا »وأمية   «.وقوع عدد من اإلصابات بين الالعبين واإلداريين وحكم االحتياط إلى أدىمم 

 مروحي بتحطم أفغانستان في األطلسي الحلف من جنود خمسة مقتل 13/03/2013 

مقتل سبعة جنود  الى ادىتحطمت مروحية في ظروف غامضة بوالية قندهار؛ ما 

 .مريكيين وثالثة عسكريين افغان ومترجم افغانيا

مقتل  الى ادىاسقطت طالبان مروحية شينوك امريكية قرب كابول؛ ما  1522وفي آب 

 .عنصرا من فرقة السيلز 11امريكيا، بينهم  65ثمانية افغان و

 مصاحف مصادرة بعد «غوانتانامو» في الطعام عن إضراب 13/03/2013 

 ادى الىويأتي االضراب عن الطعام بعد حصول شغب في المعتقل في كانون الثاني مما 

 1553اطالق رصاص مطاطي للمرة االولى منذ 

 حلب في مجزرة وترتكب حمص قصف تكثف النظام قوات 12/03/2013 

فإن نجاح الثوار في سعيهم لفك الحصار عن تلك األحياء سيمكنهم من فك الحصار عن 

 ...هروب أنصار النظام سيؤدي إلىالمدينة كلها، مما 

 الصينية السلع على إضافية جمارك %31 يقرر فياض 12/03/2013 

شاب من قرية عابود شمال غرب رام  أدى الستشهادوإطالق النار على المواطنين، ما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133218-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132982-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133063-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-48.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133056-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133028-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132979-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132964-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132850-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132932-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-35-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 .هللا، وإصابة العديد من المواطنين، باإلضافة إلى اعتقال العشرات

 العاصمة وسط نفسه في النار يضرم تونسي شاب 12/03/2013 

كانون / ديسمبر  23وذلك اقتداء بالشاب التونسي دمحم البوعزيزي الذي أحرق نفسه يوم 

ل   ...احتجاجات كبيرة أّدى إلىمما  1525األو 

 بالرقة مقاتلة وإسقاط بدمشق المعارك تصاعد 12/03/2013 

سقوط قتلى  إلى أدىوفي نفس الوقت قصفت قوات النظام المعضمية في ريف دمشق مما 

 .وفق ما أفاد ناشطون, وجرحى بينهم نساء

تحدثت الوكالة عن قذائف استهدفت ملعب تشرين أثناء مباراة كرة قدم بين فريقي ناديي 

 ."وقوع عدد من اإلصابات بين الالعبين إلى أدىمما "مصفاة بانياس وأمية 

 إسعافي أعاقت األقصى في اإلسرائيلية الشرطة :مقدسي مصور 12/03/2013 

ا  15وتابع عويسات الذي يمارس التصوير الصحفي منذ نحو  خالل اقتحام قوات "عام 

الفك العلوي ومجموعة  لكسر أدىالشرطة للمسجد أصبت بجسم ما انفجر في وجهي ما 

حاد، وتم نقلي  لنزيف أدىمن األسنان، واخترقت شظايا الجزء العلوي من وجهي، ما 

 ."ي الطبيب مدى خطورة إصابتيفورا للعيادة الطبية بالمسجد وشرح ل

 ليبيا في المغشوشة الخمر احتساء نتيجة وفاة 38  11/03/2013 

 إلى تؤدي( الميثانول)إن التسمم جاء نتيجة تعاطي خمور محلية الصنع مختلطة بمادة 

 .الوفاة والفشل الكلوي، وفقدان البصر ونوبات الصرع

 كرناز على يسيطر الحر والجيش بالصواريخ قصف 11/03/2013 

الحصار عن  سعي الثوار لفك الحصار عن تلك األحياء سيمكنهم في حال نجاحه من فك

 ...هروب أنصار النظام سيؤدي إلىالمدينة كلها، مما 

 هجوم خلفية على بالنظام مرتبطين سوريين 0 تعتقل تركيا 11/03/2013 

مقتل  الى أدىالسورية، والذي -نفذوا الهجوم بسيارة مفخخة في شباط على الحدود التركية

 ...شخصا 22

الحدودي الذي يفصل ( في بلدة رينهانلي)شباط عند مركز جيلفيغوزو  22انفجرت في 

 .مدنيا 22مقتل  إلى أدىالقطاعين التركي والسوري؛ ما 

 كرناز على يسيطر الحر والجيش بالصواريخ قصف 11/03/2013 

من جهة أخرى قال ناشطون إن قوات النظام قصفت بالطيران الحربي وراجمات 

 قتلى وجرحى أدى لسقوطبلدة مارع بريف حلب ليال مما   الصواريخ

 بورسعيد مجزرة لمتهمي اإلعدام أحكام تأكيد 25/06/2013 

نزع فتيل التوتر  إلىتسلم الجيش الوضع األمني وانسحاب الشرطة من الشوارع  وأدى

 على الرغم من حالة الترقب والقلق

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132894-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132891-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132840-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132759-38-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132722-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132813-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132722-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B2.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132513-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF.html
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أكتوبر القريب من النادي وقطعوا المرور  3إلى جسر « األلتراس»وتوجهت أعداد من 

 .ارتباك مروري في وسط القاهرة إلى أدىفي أحد مطالعه؛ ما 

 اليمن في الحوار يؤيدون الجنوبي الحراك في قادة 25/06/2013 

كان يضم »: وقال في تصريحات صحفية« مهم»ووصف بن عمر االجتماع بأنه 

 اتفاق حول نبذ العنف أدى إلىشخصيات تاريخية وكان نقاشا  بناء ومسؤوال  

 !تجميلية أنها يدعي واالحتالل عينيه في عملية إجراء إلى بحاجة أسير 25/06/2013 

أن زوجها كان يعاني قبل اعتقاله من ضعف بسيط في عينيه إال انه وبسبب التحقيق 

 .تدهور حالته أدى إلىوتعرضه للضوء الخافت والقوي ( يوما 35)المتواصل ألكثر من 

 دمشق وسط واشتباكات درعا يقصف النظام 25/06/2013 

أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى داريا بريف دمشق بالتزامن مع قصف 

 .احتراق المباني والمحالت التجارية إلى أدىمكثف للمدينة مما 

هاجم فجر اليوم حاجزا لقوات النظام في ساحة شمدين بحي ركن الدين وسط العاصمة 

 .امسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظ إلى أدىدمشق، مما 

القصف واالشتباكات في  وأدىفقد أغار الطيران الحربي على بلدتْي كفربطنا والمليحة، 

 .مقتل عشرة أشخاص بينهم ثالثة أطفال إلىمدينة دوما 

 األحد العالم أخبار موجز 25/06/2013 

القصف  ادىربي اغار على بلدتي كفربطنا والمليحة، في حين ان الطيران الح

 ...مقتل عشرة اشخاص الى( شمال شرق)واالشتباكات في مدينة دوما 

 مؤسسيها من الثنين والسجن سعودية حقوقية جمعية حل 25/06/2013 

تعطيل دور الديوان؛ ما اضطرها الى اللجوء إلى  الى ادىلكن تدخل وزارة الداخلية ...»

 «.آليات األمم المتحدة

 بالقاهرة الكرة واتحاد للشرطة نادٍ  في النيران اشتعال 03/03/2013 

أكتوبر القريب من النادي وقطعوا المرور  3إلى جسر " األلتراس"وتوجهت أعداد من 

 .مروري في وسط القاهرة كأدى الرتبافي أحد مطالعه؛ ما 

 السبت العالم أخبار موجز 03/03/2013 

فيما فتحت قوات االمن العراقية النار على متظاهرين مناهضين للحكومة في الموصل ما 

 .مقتل احدهم ادى الى

 وحمص حلب على جوي وقصف دمشق وسط عنيفة اشتباكات 03/03/2013 

إن الجيش الحر تقدم قليال نحو وسط العاصمة عبر حي جوبر الذي يتعرض منذ فترة 

 .السكان عن منازلهم وبات الحي شبه خال أدى لرحيل« مكثف وممنهج»لقصف 

 األقصى فضائية مراسل ويعتقل ةاألسبوعي الضفة مسيرات يقمع االحتالل 09/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132663-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132643-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132580-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132557-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132486-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132424-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132395-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132367-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132358-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
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أبو »وقنابل الصوت باتجاه المشاركين في المسيرة على األراضي المحررة قرب محمية 

ا 63)إصابة المصور هيثم خطيب  أدى الى؛ ما «ليمون  بقنبلة غاز في رجله( عام 

 العراق في مدني بعصيان وتهديدات قتلى خمسة 09/03/2013 

مقتل أعداد كبيرة  أدى إلىيتعرضون لعمليات تصفية متواصلة من عناصر مسلحة، مما 

 .منهم، وتبنى تنظيم القاعدة مقتل عدد منهم

 عابود بقرية عصفور للشهيد حاشد تشييع 09/03/2013 

من شباط الماضي ما  16وكانت قوات االحتالل اقتحمت قرية عابود شمال رام هللا في 

 .إصابة أربعة مواطنين في حينه أدى إلى

 جديدة قطاعات بانضمام يتسع مصر تاريخ في األكبر الشرطة إضراب 09/03/2013 

ا على  وإصابة  لمقتلأدى رجال الشرطة خالل أداء مهامهم؛ ما " ضعف تأمين"واحتجاج 

 عدد منهم في األسابيع األخيرة

 معتدلين وعلمانيين إسالميين قبل من تحكم أن يجب تونس :المرزوقي 07/03/2013 

تجاوز  الىات السيادة، تخلي حركة النهضة الحاكمة عن وزار يؤديوتوقع المرزوقي أال 

 االنسداد الحالي

م أن دور المعارضة هو تعجيز السلطة، لكن ما يهمني أال نذهب كثيرا  في هذا، ...» أتفه 

 .«الغلو والشطط إلى سيؤديألنه 

المطالبات في حدود الالعنف، وإال فإنها ستكون كارثة، خاصة على المناطق الداخلية ...»

تصاعد االحتجاجات،  إلى تؤديالفقيرة التي تعيش في دوامة الفقر والبطالة، التي 

 ..«وتصاعد االحتجاجات يؤدي إلى عدم االستقرار

اصابة  الىالقصف  ىوادكل طائرة قامت بتنفيذ طلعة مستقلة عن االخرى "واضاف ان 

 ."مدني عراقي بجروح وتعرض عدد كبير من المنازل الى اضرار مادية

 يرد وأردوغان ..اإلرهاب بدعم تركيا يتهم األسد 07/03/2013 

تركيا التي كانت في السابق حليفة لنظام الرئيس بشار االسد، بدعم المقاتلين المعارضين 

 الف شخص 35مقتل نحو  الىالى سنتين منذ اندالعه قبل حو ادىفي النزاع الذي 

 انشقاقهم أو السياسيين أسر لمنع االسد خطط 07/03/2013 

إمكانية انشقاق الوزراء وأعضاء  أدى لمنعوأوصت اللجنة بعدة اقتراحات بوقتها مما 

 لقطريةالقيادة ا

 المقبل األسبوع ''مؤقتة حكومة''و ''نفيذيةت هيئة'' بين يختار السوري االئتالف 07/03/2013 

االجتماع إلى يومي الثالثاء  لتأجيل أدىأن عدم استكمال المشاورات حول التشكيل 

 .واألربعاء من األسبوع المقبل

 الثوار الستهداف العراق أجواء اخترقت وريةس طائرات 07/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132356-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132359-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132320-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132073-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132221-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132208-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132191-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132139-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
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إصابة  إلىالقصف  أدىكل طائرة قامت بتنفيذ طلعة مستقلة عن األخرى و»وأضاف أن 

 .«مدني عراقي بجروح وتعرض عدد كبير من المنازل ألضرار مادية

 «إسرائيل» لحساب يعمل كان «اكس» السجين :تؤكد أستراليا 07/03/2013 

 ادى الىساعة في اليوم مما  12ووجد زيغير مشنوقا في زنزانة كانت تخضع للمراقبة 

 .كنه من شنق نفسهاثارة تساؤالت حول كيفية تم

 عليها السيطرة ويحكمون الرقة محافظ يأسرون الثوار 03/03/2013 

 أدىو. إن قوات النظام قصفت عددا من أحياء المدينة براجمات الصواريخ والمدفعية

 ...مار كبير في عدد من األحياء السكنية في المدينة المحاصرةد إلىالقصف 

 انتخابه على عام بعد روسيا في بشعبية يتمتع يزال ما بوتين 05/03/2013 

 .عقوبات سجن قاسية تؤدي الىكما استهدف عددا من المعارضين بتحقيقات قضائية قد 

 االحتجاجات قتلى حصيلة وارتفاع بنغالدش في عام إضراب 05/03/2013 

منطقة كوكس بازار السياحية، حيث علق  يؤدي الىواغلق االسالميون طريقا سريعا 

 .مئات من االشخاص الذين يقضون عطال وبينهم اجانب أمس االثنين

 تشافيز صحة تدهور بعد الفنزويلية القيادة اجتماع 05/03/2013 

التهاب جديد "اصيب ب( عاما 59)واعلنت الحكومة في وقت متاخر االثنين ان تشافيز 

 ."تدهور عمل جهازه التنفسي" ادى الى" وحاد

 بدرعا بمخبز وضحايا حمص على قصف  05/03/2013 

 أدىو. إن قوات النظام قصفت عددا من أحياء المدينة براجمات الصواريخ والمدفعية

 ...دمار كبير في عدد من األحياء السكنية في المدينة المحاصرة إلىالقصف 

 هويته يكشف المغرب في الفساد ضد المناضل «تارجيست قناص» 05/03/2013 

 "قناص الناظور"ظهور آخرين يعملون مثله بينهم  الىنشاطه  ادىالذي -واضطر منير 

 بورسعيد في التوتر واستمرار القاهرة إلى يعود الهدوء 05/03/2013 

الهجوم الذي تعرض له مشجعو النادي األهلي في شباط من العام الماضي عقب مباراة 

 31شخصا من بينهم  32مقتل  أدى إلىي؛ مما لكرة القدم مع نادي المصري البورسعيد

 االحتجاجات قتلى حصيلة وارتفاع بنغالدش في عام إضراب 05/03/2013 

ودعت الجماعة الى اضراب لمدة يومين بدأ االحد في جميع انحاء البالد؛ احتجاجا على 

 .شل البالد جزئيا الىاالضراب  ادىين من قبل الشرطة، واالحكام وعلى قتل المحتج

 إسرائيلي ضابط إصابة بعد النقب سجن في استنفار 05/03/2013 

 أدى إلىوقامت بإجراء تفتيشات استفزازية، مما دفع األسرى للتصدي لها، األمر الذي 

 إصابة جندي من وحدات مصلحة السجون بعينه

 ومصر واليمن ليبيا والشاهد العنف يوقف لن رحيلي :األسد 02/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132105-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%83%D8%B3%C2%BB-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131927-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131691-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131725-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131856-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131788-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131788-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131727-%C2%AB%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131726-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131725-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131695-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131573-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
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حل لألزمة التي تعيشها بالده  يؤدي إلىأكد الرئيس السوري بشار األسد أن رحيله لن 

 ."السوابق في ليبيا واليمن ومصر تشهد على هذا: "منذ عامين، وقال

 دمشق في األركان هيئة يقصفون الثوار 02/03/2013 

تغير مالمح أحيائها نتيجة انهيار المباني بعد قصفها  أدى إلىوتشهد المدينة دمارا واسعا 

 .بكل أنواع األسلحة الجوية واألرضية

 قتيل ألف 74 أسماء تحديد بريطانية صحافية من يطلب األسد 06/03/2013 

ير المشكلة مع هذه الحكومة، هي أن خطابها األجوف وغ"وأكد الرئيس السوري أن 

 ."ترسيخ هذا التقليد االستعماري العدواني إلىإال  يؤديالناضج ال 

المشكلة مع هذه الحكومة، هي أن خطابها األجوف وغير "وأكد الرئيس السوري أن 

 ترسيخ هذا التقليد االستعماري العدواني إلىإال  يؤديالناضج ال 

 المحتل الجوالن على سوريا من صواريخ سقوط 06/03/2013 

 .ضحايا او اضرار تؤدي الىسقطت قذيفة في وسط هضبة الجوالن من دون ان 

ً  يشق االحتالل 06/03/2013  ً  طريقا  القدس مشارف على جديداً  استيطانيا

النزاع السوري المستمر منذ قرابة عامين، والذي حذر االمين لالمم المتحدة بان كي ...

 .هذا البلد" تفكك" يؤدي الىمون من انه قد 

 «أميناس إن» عملية عن المسؤول مقتل :تشاد 06/03/2013 

بعد تدخل الجيش  أدىفي جنوب شرق الجزائر في كانون الثاني الماضي ما " إن أميناس

 رهينة 62مقتل  إلىالجزائري 

 بكربالء والعباس الحسين ضريحي بين تفجير 06/03/2013 

قتل شرطي عراقي وأصيب آخر اليوم في تفجير بمنطقة الحسينية استهدف دورية 

 .جرح ستة مدنيين إلىأيضا  أدىللشرطة شمال شرق بغداد، 

 ويتأسف ..أفغانيين طفلين يقتل األسترالي الجيش 06/03/2013 

احتجاجات في شوارع  إلىمقتل مدنيين وخصوصا أطفال بنيران قوات الحلف  أدىو

 .كابل هتف خاللها المشاركون بشعارات ضد تواجد القوات األجنبية في أفغانستان

 بلمختار مختار اإلسالمي الزعيم مقتل يؤكد التشادي الجيش 06/03/2013 

الهجوم الذي استهدف موقعا للغاز في ان اميناس في جنوب شرق الجزائر االربعاء في 

 رهينة 62مقتل  الىبعد تدخل الجيش الجزائري  ادىيناير الماضي ما /ن الثانيكانو

 السورية األزمة على األمن مجلس صمت ينتقد مون كي بان 01/03/2013 

هذا البلد الذي يشهد منذ « تفكك» سيؤدي الىمحذرا من ان الحل العسكري في سوريا 

 .االن الف قتيل حتى 35عامين نزاعا أوقع نحو 

 لوكربي طائرة تفجير ملف تغلق الليبية الحكومة 02/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131574-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131418-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131367-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131370-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131505-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A5%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131452-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131432-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131373-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131268-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131246-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
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فوق بلدة لوكربي االسكتلندية عام " بان أميركان"تفجير طائرة الخطوط الجوية األمريكية 

 .شخصا ، غالبيتهم من األمريكيين 135مقتل  أدى إلى، والذي 2399

 أفغانستان في لطالبان هجومين في شخصا 16 مقتل 19/01/2013 

وكان عنصر من حركة طالبان نفذ هجوما استهدف حافلة للجيش االفغاني في غرب 

 .وقوع عشرة جرحى ادى الىكابول االربعاء ما 

 األسد سقط إذا ولبنان العراق في طائفية حرب :المالكي 19/01/2013 

حرب أهلية في لبنان  إلىهذا  سيؤديلو انتصرت المعارضة السورية، "وقال المالكي 

 ."وهو انقسام سيحدث في األردن وحرب طائفية ستجري في العراق

 دمشق محيط في عنيفة معارك يخوض الحر الجيش 19/01/2013 

ا بالطيران الحربي على مدينة عربين بريف  كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة مدعوم 

 احتراق المنازل والمحال التجارية إلى أدىالعاصمة، مما 

 .تهدمها بالكامل إلى أدىأيضا إن القصف استهدف مدارس األطفال والمباني السكنية مما 

 حلب في األطفال قتل تدين "يونيسيف" 19/01/2013 

أن الجيش السوري صعد هجماته بالصواريخ الباليستية على مناطق بحوزة المعارضة في 

 .طفال، األسبوع الماضي 32شخصا بينهم  222مقتل  أدى إلىحلب، مما 

 إجراميا عمال ليس مصر في المنطاد انفجار أن يكشف التحقيق 19/01/2013 

مقتل حوالي عشرين سائحا  الى ادىأشارت نتائج التحقيق االولى في انفجار منطاد 

 جنوب مصر الى ان الحادث ليس مرتبطا بنشاط اجرامي الثالثاء في االقصر

 الى ادىوأمر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الثالثاء بفتح تحقيق في االنفجار الذي 

 .سائحا من هونغ كونغ واليابان وفرنسا وبريطانيا والمجر 23قتل 

نطاد قبيل ويظهر تسجيل فيديو يعود لسائح على منطاد اخر الدخان يتصاعد من سلة الم

 .سقوط السلة الى ادىانفجاره ما 

 بنغالدش في لالسالم االساءة على احتجاجات خالل 7 مقتل 13/01/2013 

فشلت الشرطة من فض التظاهرات، من خالل الحواجز التي نشرتها، لتطلق الغازات 

 ...مقتل خمسة متظاهرين لىإ أدىالمسيلة والرصاص عليهم، مما 

نزول سكان الحي  إلى أدىوتصاعدت حدة المواجهات مع إصابة شخص في منزله، مما 

 ...دعما للمتظاهرين

 دمشق محيط في عنيفة معارك 13/01/2013 

ا بالطيران الحربي على مدينة عربين بريف  كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة مدعوم 

 احتراق المنازل والمحال التجارية أدى إلىالعاصمة، مما 

 روما مؤتمر في يشارك السوري الوطني االئتالف 13/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130939-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-16-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131032-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130996-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130948-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130940-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130860-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130877-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130763-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7.html
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 .انهيار الدولة في سوريا يؤدي إلىوقال إن استمرار حمام الدم قد 

 عسقالن في فلسطيني صاروخ سقوط 13/01/2013 

إلحاق أضرار بإحدى الطرقات في هذه المنطقة دون  أدى إلىوأشارت إلى أن الصاروخ  

 .وقوع إصابات

 العراق في متفرقة هجمات في أشخاص أربعة مقتل 13/01/2013 

، في وسط بعقوبة، (حميد الدهلكي)انفجار عبوة ناسفة عند منزل مختار حي الكاطون »

 .«مقتل زوجته وإصابة أبنائه األربعة بجروحأدى الى 

 بلعيد قاتل حددنا :العريض 13/01/2013 

، 1522أزمة سياسية غير مسبوقة في تونس منذ ثورة  إلىاغتيال المعارض بلعيد  أدىو

 .أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي

 المالكي عنا لرضي طائفيين كنا لو :الضاري 13/01/2013 

 فأدىإال أنها ساست العراق بسياسة االستبداد، والهيمنة والظلم والتمييز الفئوي والحزبي، 

 .على حد قوله. إقصاء الكثير من مكونات الشعب العراقي إلىذلك 

 بسوريا وإدلب حمص على بقصف قتلى 13/01/2013 

 .مقتل عائلة بأكملها نزحت من بلدة مجاورة أدى إلىويقول أهالي البلدة إن القصف 

 الثالثاء العالم اخبار موجز 13/01/2013 

وأفادت شبكة شام بأن قوات النظام استهدفت المدارس ودور العبادة واألماكن األثرية، 

 .قتلى وجرحى وتدمير مبان بأكملها أدى إلىمما 

 "سكود" استخدام ينفي والنظام "ميغ" طائرة إسقاط 13/01/2013 

وفي دمشق قال اتحاد تنسيقيات الثورة إن قصفا عنيفا من الطيران الحربي على بلدة دير 

 .ابة عشرات بجروحإص إلى أدىالعصافير في الغوطة الشرقية لدمشق، 

كما تعرضت مدينة الرستن في ريف حمص لقصف عنيف براجمات الصواريخ 

 .تدمير عدد من األبنية وسقوط عدد من الجرحى إلى أدىوالمدفعية الثقيلة، مما 

 يرفض الحر والجيش الحوار إلى الثوار يدعو السوري النظام 13/01/2013 

مقتل سبعين الف شخص منذ بدايته في اذار  ادى الىمحذرا من استمرار النزاع الذي 

 .بحسب االمم المتحدة 1522

 ساحاته ويدنسون األقصى يقتحمون المستوطنين عشرات 13/01/2013 

وأوضح أن جنود االحتالل اعتدوا بشكل همجي على أحد الشبان داخل األقصى وتم سحبه 

 إحدى عينيه إصابته في أدى إلىوإخراجه َعْنوة إلى خارج المسجد؛ ما 

 سكود؟ صواريخ استخدام إلى السوري النظام يلجأ لماذا 15/01/2013 

 555المتفجرات ضد المناطق المأهولة بالسكان في مدى الخطأ الكبير له والذي يقدر بـ

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130766-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130760-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130716-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130703-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%88-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130689-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130671-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130650-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%BA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130651-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130599-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130417-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%9F.html
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 ...سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين يؤدي إلىمتر، مما 

 إصابة رئيس بلدية مقرب من حزب هللا بتفجير سيارته في جنوب لبنان 25/02/2013 

االثنين رئيس بلدية مقرب أفاد مصدر امني وكالة فرانس برس ان عبوة ناسفة استهدفت 

 .اصابته الى ادىمن حزب هللا الشيعي في جنوب لبنان ما 

العبوة كانت ملصقة بسيارة عواضة وقد انفجرت لدى صعوده الى السيارة "واضاف ان 

 ."اصابته بجروح الى ادىوتشغيل محركها ما 

 عائلة جرادات تؤكد تعرضه لتعذيب شديد أدى الستشهاده 25/02/2013 

 الخارج في حكومة لتشكيل تمهيدا للوزراء رئيس تسمية على اتفق 22/02/2013 

د مساء الجمعة على حي طريق الباب في حلب مما وسقط صاروخ يعتقد أنه من نوع سكو

 مقتل عشرات المدنيين أدى إلى

 «مجدو»استشهاد األسير عرفات جردات من الخليل في سجن  22/02/2013 

استشهاد عدد كبير من  أدى إلىويعاني األسرى بسجون االحتالل من إهمال طبي 

 األسرى

 الفلسطينيين على االحتالل اعتداءات تصاعد يرصد أممي تقرير 26/02/2013 

االشتباكات العنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي األسبوع 

 .إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى أدىالماضي، مما 

ورصد التقرير قيام بلدية القدس االحتاللية بهدم منزل من طابق واحد في حي بيت حنينا 

 ...تهجير عائلتين إلى أدىفي القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص، مما 

ً  يكشف قبرص في هللا حزب معتقل 26/02/2013   للتنظيم سرية خيوطا

االتهام البلغاري الذي وجه إلى الحزب بتورطه في تفجير بورغاس الذي وقع في 

 إصابة مجموعة من اإلسرائيليين أدى إلىيوليو الفائت، و/تموز

 في الضفة الشهر المقبل« انتفاضة نوعية»تحذيرات إسرائيلية من  21/02/2013 

األسرى، ووفاة أي إضراب األسرى المعتقلين عقب اإلفراج عنهم في إطار صفقة تبادل 

 .، على حد رأيه"إشعال الوضع في المنطقة تؤدي إلىمنهم قد 

 إليران التجسس بتهم ثالثة تعتقل نيجيريا 21/02/2013 

أن المتهم أبلغ اإليرانيين أن الرئيس السابق إبراهيم بابانغيدا والزعيم السابق للمسلمين في 

 ."زعزعة استقرار الغرب" تؤدي إلىنيجيريا إبراهيم دسوقي يشكالن هدفين لهجمات قد 

 انفجارات تهز دمشق وتضرب مقرات أمنية وحزبية 21/02/2013 

وأوضح التلفزيون السوري أن وقوع االنفجار في منطقة مكتظة بالسكان وقرب تقاطع 

 .وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى وأضرار مادية أدى إلىشوارع رئيسية، 

 اإليرانية للرئاسة يترشحان ورضائي فالحيان 21/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130568-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130568-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130354-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130354-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130199-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130178-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%88%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130180-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130118-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130037-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129934-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130048-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130048-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129970-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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كما يتهمه القضاء األرجنتيني بالتورط بتفجير مركز يهودي في بوينس آيرس العام 

 .شخصا 95مقتل  أدى إلى، ما 2332

 عدن في والشرطة الجنوبي الحراك بين مواجهات في جريحا 13و قتيالن 21/02/2013 

ضالع عند المدخل اعترضت االالف من انصارنا كانوا قادمين من محافظتي لحج وال''

 ."اصابة اثنين بالرصاص الى ادىالشمالي لعدن ليل االربعاء الخميس واطلقت النار مما 

منع دخول موكب من انصارنا قادمين من محافظة ابين وشبوة وحضرموت والمهرة "

 ."اصابة اثنين الى ادىيقودهم رئيس المجلس االعلى للحراك الجنوبي حسن باعوم مما 

اطلقوا الرصاص نحو موكب والدي الذي كان يتقدم قرابة اربعمئة سيارة لدخول عدن ''

 .''سقوط جرحى ادى الىمما 

 المكسيك في "قسري اختفاء" الةح 109 عن تفيد ووتش رايتس هيومن 21/02/2013 

 ادى الىالف عسكري واالف الشرطيين الفدراليين في حملة ضد مهربي المخدرات، ما 

 .موجة عنف اوقعت حوالى سبعين الف قتيل، بحسب تقديرات الحكومة الجديدة

 الحوار بشأن بالجدية السوري النظام يطالب الفروف 22/02/2013 

 16سقوط  أدى إلىوأضاف أن حلب شهدت فجر االربعاء سقوط قذائف مدفعية، مما 

 .قتيال خالل الساعات الماضية

 التقشف خطة على احتجاجا اليونان في وتظاهرات عام اضراب 20/02/2013 

توقف حركة النقل بين الجزر  سيؤدي الىولن تغادر السفن الموانيء االربعاء ما 

 .اليونانية

 سوريا تجاه روسيا موقف يدعم لبنان خارجية وزير 20/02/2013 

أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن بيروت تدعم موقف روسيا من األزمة 

 ...سقوط المزيد من الضحايا تؤدي إلىالسورية التي تتفاقم يوميا و

 بحمص للثوار وسيطرة ''سكود''الـ يستخدم االسد 20/02/2013 

سقوط  أدى إلىوأضاف للجزيرة أن حلب شهدت فجر اليوم سقوط قذائف مدفعية، مما 

 .قتيال خالل الساعات الماضية 16

 حلب في سكني حي على «سكود» صاروخ بسقوط القتلى عشرات 20/02/2013 

قتلوا في حلب الثالثاء بصاروخ بالستي من نوع سكود،  -معظمهم من النساء واألطفال-

 .تدمير عشرة مبان سكنية أدى إلىقته قوات النظام على حي جبل بدرو، وأطل

 اليمنية العاصمة في عسكرية طائرة سقوط جراء قتلى 13/02/2013 

نوفمبر الماضي، عندما  21ويعود الحادث الجوي األخير للطائرات العسكرية اليمنية إلى 

 .مقتل عشرة أشخاص أدى إلىسقطت طائرة نقل عسكرية يمنية قرب مطار صنعاء، ما 

 بباكستان كبير لمسؤول مكتب على هجوم في قتلى خمسة 13/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129956-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8813-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129941-%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-149-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129884-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129798-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129792-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129750-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129696-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%C2%AB%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129572-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129461-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
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 أدىوبدأت حوالى أربعة آالف امرأة اعتصامهن مساء األحد في كويتا غداة التفجير الذي 

 ( جنوب غرب باكستان)شخصا من االقلية الشيعية في كويتا  92مقتل  إلى

وقامت النساء باغالق طريق ورفضن دفن الضحايا الى حين تحرك السلطات ضد 

 .شخصا ايضا بجروح 239إصابة  الى أدىالمتطرفين الذين يقفون وراء الهجوم الذي 

 شخصين ويقتلون االطلسي للحلف قافلة يهاجمون مسلحون 13/02/2013 

هاجم مسلحون في منطقة القبائل الباكستانية المضطربة االثنين قافلة من العربات تحمل 

مقتل  الى ادىمعدات عسكرية متجهة الى قوات الحلف االطلسي في افغانستان ما 

 ...شخصين

مقتل السائق  الى ادىفتح ثالثة مسلحين مجهولين على االقل النار على القافلة ما "

 ."ر بعربتينومساعده والحاق الضر

 تسريح عمليات على احتجاجا يضربون سي بي البي صحافيو 18/02/2013 

بدأ صحافيو هيئة االذاعة البريطانية بي بي سي في منتصف ليل االثنين تغ اضرابا لمدة 

انقطاع في البث االذاعي  يؤدي الىساعة احتجاجا على عمليات تسريح، ما قد  12

 .والتلفزيوني

 األزمة؟ حلحلة من مصر تقترب هل 18/02/2013 

 نتائج كبيرة إلى تؤديال تعدو نوعا من ممارسة السياسة عبر اإلعالم، وال ينتظر أن 

ثورة توقعات  إلىالتطورات األخيرة تؤدي  وخلص عبد الفتاح إلى أنه يخشى من أن

 بشأن نهاية قريبة لألزمة

 الصومال في الصحافيين قتلة عن يبلغ لمن دوالر الف50  18/02/2013 

الف دوالر الي شخص  55قررت الحكومة الصومالية امس االحد، منح مكافاة قدرها 

 ''ادانة كل قاتل صحافي''اعتقال و تؤدي الىيقدم معلومات 

 أشهر 3 سوريا على السالح حظر تمدد أوروبا 18/02/2013 

إلحاق اضرار  أدى إلىوفي ريف حمص فقد تعرضت مدينة الرستن للقصف المدفعي ما 

 .كبيرة بالمبان السكنية

 ايطاليا في سرية وخطط عمليات عن كاملة تفاصيل قدم ''إكس'' الموساد عميل 18/02/2013 

  "Foreign Correspondentمراسل أجنبي"ن، مراسل برنامج وعلم أن ترافر بورما

 تفجير القضية األسبوع الماضي أدى إلىالمسؤول عن التحقيق الصحفي الذي 

 االثنين العالم أخبار موجز 18/02/2013 

 ادى الىوذلك بعد الهجوم الذي تعرض له معسكرها قرب بغداد في التاسع من الجاري و

 .سبعة قتلى وعشرات الجرحى

 الصدر مدينة استهدفت هجمات في الجرحى وعشرات قتيال15  18/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129431-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129365-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129348-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129342-50-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129417-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129394-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129346-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129299-15-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1.html
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وخامسة في الكمالية ( شمال شرق)كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحسينية »

 .«سقوط عدد من الضحايا الىأدى وسادسة في االمين، في شرقي بغداد ما ( شرق)

 متظاهر تشييع خالل المنامة قرب مواجهات 13/02/2013 

 أدىبعد هجوم مسلح " إرهابيين"اعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت توقيف اربعة 

جرح اربعة من رجال الشرطة بينهم ضابط خالل اضطرابات جرت ليال في قرية  الى

 .شيعية

 اضراب بسبب عدة ألمانية مطارات في الجوية ةالمالح حركة اضطراب 13/02/2013 

إلغاء او تأخير رحالت في  الىتحرك مماثل للجهاز االمني  أدىوفي نهاية كانون الثاني، 

 .عدد من مطارات المانيا

 االورال فوق نيازك سقوط نتيجة جريح ألف نحو 13/02/2013 

سقطت زخة نيازك صباح الجمعة امس على منطقة االورال بوسط روسيا، رافقها برق 

 تحطم جدران ونوافذ واثارة الذعر ادى الىمشتعل وانفجارات عنيفة؛ مما 

 الخرطوم مع العالقة المشاكل حل في والتعنت الجنوب قادة 13/02/2013 

في تفعيل المنطقة  للفشل أدى وتنفيذ ما تم االتفاق عليه مسبقا  حول الترتيبات األمنية، مما

 ة منزوعة السالحالحدودية اآلمن

 اضراب بسبب عدة ألمانية مطارات في الجوية المالحة حركة اضطراب 13/02/2013 

إلغاء او تأخير رحالت في  الىتحرك مماثل للجهاز االمني  أدىوفي نهاية كانون الثاني، 

 .عدد من مطارات المانيا

 االورال فوق نيازك سقوط نتيجة جريح ألف نحو 13/02/2013 

سقطت زخة نيازك صباح الجمعة امس على منطقة االورال بوسط روسيا، رافقها برق 

 ...تحطم جدران ونوافذ واثارة الذعر ادى الىمشتعل وانفجارات عنيفة؛ مما 

 درعا في كتيبة على ويسيطر طائرة يسقط «الحر» 25/02/2013 

ليات ودبابات ومدرعات على مشارف بلدة السهوة كان قد أرسلها جيش النظام لفك 

 أدى إلىني على التوالي، مما الحصار عن البلدة المحاصرة من قبل الجيش الحر لليوم الثا

 تدمير الرتل بالكامل

 لبنان في مسؤولها باغتيال ''اسرائيل'' تتهم ايران 22/02/2013 

نويس كان قد وصل إلى مطار دمشق الدولي في الساعة العاشرة من صباح يوم أمس، 

 مقتله أدى إلىوبعد مغادرته المطار استهدفت سيارته بالرصاص، مما 

 "المضربين" الفلسطينيين األسرى على قلقة القاهرة 12/02/2013 

ض حياة األسرى للخطر "وحذ ر عمرو، في بيان له، أمس، من أن   سيؤدي إلىتعر 

 ازدياد في حالة االحتقان السائدة

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129097-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129006-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129003-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128972-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129006-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129003-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%83-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128895-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128832-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128689-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86.html
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 درعا في ويتقدم طائرة يُسقط الحر الجيش 12/02/2013 

آليات ودبابات ومدرعات على مشارف بلدة السهوة كان قد أرسلها جيش النظام لفك 

 أدى إلىالحصار عن البلدة المحاصرة من قبل الجيش الحر لليوم الثاني على التوالي، مما 

 دمير الرتل بالكاملت

 يومين خالل االنتخابي السجل إلى أسماءهم أضافوا فلسطيني ألف70 12/02/2013 

ن نظرا لغياب ترهل المؤسسات الحكومية، وتغول بعض المنتفعي أدى إلىاألمر الذي 

 .وتعطيل الرقابة

 سوريا في لنظام وقود شاحنات أمام الطرقات يقطعون لبنانيون 16/02/2013 

 6إصابة  أدى إلىن إلى سوريا، ما كانت في طريقها من مدينة طرابلس شمال لبنا

 .شاحنات بطلقات رصاص تسربت حمولتها من المازوت على الطرقات

 انسان الف 74 زهاء بحياة أودى سورية في النزاع :المتحدة األمم 16/02/2013 

رية على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ان وطالبت بيالي مجددا باحالة االزمة في سو

 .''عواقب ستؤدي الىسيبعث برسالة واضحة الى الحكومة والمعارضة ان افعالهما ''ذلك 

 سوريا في لنظام وقود شاحنات أمام الطرقات يقطعون لبنانيون 16/02/2013 

 6إصابة  أدى إلىن إلى سوريا، ما كانت في طريقها من مدينة طرابلس شمال لبنا

 .شاحنات بطلقات رصاص تسربت حمولتها من المازوت على الطرقات

 القاهرة في «التحرير» بمحيط فندق على يعتدون محتجون 16/02/2013 

وزادت حدة االعتداءات على رجال الشرطة، األمر الذي دفعهم إلى الرد بإلقاء القنابل 

 .صابين بحاالت إغماءعشرات الم لسقوط أدىالمسيلة للدموع مما 

 بالقوة اليرموك مخيم بتحرير تهدد فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة 16/02/2013 

هرة بالتوصل إلى حل سياسي ألزمة إذا فشلت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القا"

 ."انسحاب المسلحين منه يؤدي إليبما ( جنوبي العاصمة السورية دمشق)مخيم اليرموك 

 الرقة في الطبقة مدينة على يسيطر الحر الجيش 16/02/2013 

أطلقها الجيش النظامي السوري على قرية أقجة قلعة الحدودية التركية إلى الشرق، مما 

 .مقتل خمسة مدنيين أتراك أدى إلى

  بتفجير على الحدود مع تركيا" المجلس الوطني"محاولة الغتيال قادة  12/02/2013 

د حيث أطاح االنفجار بإحدى ظهرت عدة سيارات لحقت بها اضرار جسيمة عند الحدو

 .انهيار جزء من السقف أدى الىبوابات المعبر و

  موجز أنباء العالم الثالثاء 12/02/2013 

 الى ادىاعترضونا وقاموا برشقنا بالحجارة واقتحام ساحة االحتجاج ثم مقر الحزب مما "

 ".امرأة جميعهم من المشاركين 25شخصا و 66اصابة 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128817-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128690-70-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128620-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128590-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A1-70-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128620-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128521-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128505-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128524-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128427-محاولة-لاغتيال-قادة-المجلس-الوطني-بتفجير-على-الحدود-مع-تركيا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128397-موجز-أنباء-العالم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128397-موجز-أنباء-العالم-الثلاثاء.html
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سقوط عدد من الجرحى  إلى أدىالمدينة ما " ميغ"قصفت طائرات مقاتلة من طراز 

 وتدمير عدد من المنازل

  الخطيب يوجه اإلنذار األخير لألسد 12/02/2013 

 .دون محاسبة لرحيله يؤديوتوفير خروج آمن لبشار األسد " لم تتلطخ أيديهم بالدماء

سقوط عدد من الجرحى  إلى أدىالمدينة ما " ميغ"قصفت طائرات مقاتلة من طراز 

 وتدمير عدد من المنازل

كانون الثاني الماضي في  12ويعود الهجوم االكثر دموية ضد عناصر المخابرات الى 

 .منهم، بحسب المرصد 56مقتل  الى وادىريف دمشق 

  موجز أخبار العالم االثنين 11/02/2013 

 .قتلى الى يؤدياكما وقع انفجاران في وسط دمشق لم 

استخدمت قوات الدرك االردنية الغاز المسيل للدموع في مخيم الزعتري لالجئين 

السوريين في شمال المملكة، لتفريق الجئين اثاروا الشغب اثناء توزيع مساعدات انسانية، 

 .اصابة دركي اردني الى ادىما 

  أسيراً يقيمون بشكل دائم في سجن مستشفى الرملة 16تنشر أسماء « التضامن» 11/02/2013 

، 3/3/15521كمال صالح الحسيني من الظاهرية قضاء الخليل، معتقل منذ تاريخ 

 .كسر في مفصل الحوض أدى إلىموقوف، مصاب بعيار ناري في فخذه األيمن 

 انفجار شمال مالي وتواصل المعارك في عدة مناطق  11/02/2013 

الموالين للرئيس " ذوي القبعات الحمر"الوحدات العسكرية والمظليين المعروفين باسم 

 .آخرين 26مقتل اثنين من المدنيين وإصابة  إلى أدىالسابق أمادو توماني توري، مما 

 إلى وأدىد تفجيرا انتحاريا الجمعة استهدف عسكريين ماليين، في نفس المكان الذي شه

 .إصابة أحدهم بجروح طفيفة

مليون دوالر لمن يساعد في القبض على شرطي ضالع بثالث جرائم قتل في الواليات  11/02/2013 

 المتحدة 

اصابته  ادى الىكما يشتبه بانه اطلق النار على شرطي اخر في حادث منفصل ما 

 .بجروح

  الحكومة حزب المؤتمر التونسي يسحب وزراءه من 11/02/2013 

شرح القرار وقدم مبررات اتخاذه وظروفه، لكن بالنسبة لنا في الحركة، هناك مبررات »

 .«النتيجة نفسها التي وصل إليها إلىبالضرورة  تؤديلكنها ال 

  درجات يضرب جزر سليمان 6,1اشخاص في زلزال جديد بقوة  14مقتل  11/02/2013 

 .وصول امدادات اخرىتاجيل  ادى الىاال ان نظام االتصاالت الضعيف 

  نائب كويتي يطلب استجواب وزير الداخلية 11/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128352-الخطيب-يوجه-الإنذار-الأخير-للأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128352-الخطيب-يوجه-الإنذار-الأخير-للأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128221-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128221-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128178-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128156-انفجار-شمال-مالي-وتواصل-المعارك-في-عدة-مناطق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128156-انفجار-شمال-مالي-وتواصل-المعارك-في-عدة-مناطق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128256-مليون-دولار-لمن-يساعد-في-القبض-على-شرطي-ضالع-بثلاث-جرائم-قتل-في-الولايات-المتحدة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128256-مليون-دولار-لمن-يساعد-في-القبض-على-شرطي-ضالع-بثلاث-جرائم-قتل-في-الولايات-المتحدة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128256-مليون-دولار-لمن-يساعد-في-القبض-على-شرطي-ضالع-بثلاث-جرائم-قتل-في-الولايات-المتحدة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128180-حزب-المؤتمر-التونسي-يسحب-وزراءه-من-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128252-مقتل-10-اشخاص-في-زلزال-جديد-بقوة-6,5-درجات-يضرب-جزر-سليمان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128160-نائب-كويتي-يطلب-استجواب-وزير-الداخلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128160-نائب-كويتي-يطلب-استجواب-وزير-الداخلية.html
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التصويت بحجب  يؤدي الىومن المتوقع ان يبدأ االستجواب في غضون اسبوعين، وقد 

 .الثقة ما سيسفر في حال حصوله عن اقالة الوزير

  جه ضربة للجهود األمنية بماليتمرد لقوات األمن في باماكو يو 210/02/2013 

انتكاسة للمكاسب  يؤدي إلىوأشار القتال في باماكو إلى أن تراخي االمن للدولة قد 

 ...العسكرية السريعة التي حققها التدخل العسكري الفرنسي

  ألف منزل في عاصفة ثلجية شمال شرق أمريكا 744انقطاع الكهرباء عن  10/02/2013 

اإلعصار شمال شرق الواليات المتحدة، أمس اجتاحت عاصفة ثلجية تثير رياحا بقوة 

 انقطاع الكهرباء إلى أدىالسبت، مما 

كيلومترا  في الساعة في كوتيهانك بوالية نيويورك،  266وحركت العاصفة رياحا  بسرعة 

 .تساقط أشجار في أرجاء المنطقة إلى وأدى

محطة بيلجريم وقالت هيئة تنظيم الطاقة النووية األمريكية إن الكهرباء انقطعت عن 

 التوقف عن العمل إلى أدىللطاقة النووية في بليموث بوالية ماساشوستس، مما 

  انفجار شمال مالي وتواصل المعارك 10/02/2013 

ذوي "بين الوحدات العسكرية والمظليين المعروفين باسم " تبادل إطالق النار األخوي"

مقتل اثنين من  إلى أدىالموالين للرئيس السابق أمادو توماني توري، مما " القبعات الحمر

 .آخرين 26المدنيين وإصابة 

 إلى وأدىفي نفس المكان الذي شهد تفجيرا انتحاريا الجمعة استهدف عسكريين ماليين، 

 .إصابة أحدهم بجروح طفيفة

  أنفاق رفح بالمياه األمن المصري يغرق 10/02/2013 

عدد كبير  أدى لغرقفعندما تضخ المياه داخل نفق تغمر األنفاق المجاورة، األمر الذي 

 .سم 55منها، ووصل منسوب المياه في بعضها لنحو 

  استمرار قصف وحصار المخيمات الفلسطينية في سوريا 25/02/2013 

ل على التوالي، والذي يمنع بموجبه دخو 35الجيش النظامي على مداخله ومخارجه لليوم 

توقف المخابز عن  أدى إلىالمواد الغذائية واإلغاثية والتدفئة والخبز والطحين إليه، مما 

 العمل بسبب عدم توفر الوقود

 مطالبة مجلس األمن التدخل لوقف الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرى  25/02/2013 

جهزة الكهربائية وأغلقت نوافذ وأشار إلى أن إدارة السجن سحبت أجهزة التلفاز واأل

 .من التوتر التي تشهدها كافة األقسام أدى لحالةاألبواب، ما 

  تمرد لقوات األمن في باماكو يوجه ضربة للجهود األمنية بمالي 25/02/2013 

إن الجنود وقوات من الشرطة الموالية للحكومة فتحوا النار على معسكر يضم متمردين 

من وحدة المظليين الموالية للرئيس المالي المخلوع أمادو توماني توري وأفراد عائالتهم؛ 

 .مقتل وإصابة عدد من المدنيين إلى أدىمما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127983-تمرد-لقوات-الأمن-في-باماكو-يوجه-ضربة-للجهود-الأمنية-بمالي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128068-انقطاع-الكهرباء-عن-700-ألف-منزل-في-عاصفة-ثلجية-شمال-شرق-أمريكا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128056-انفجار-شمال-مالي-وتواصل-المعارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128056-انفجار-شمال-مالي-وتواصل-المعارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128050-الأمن-المصري-يغرق-أنفاق-رفح-بالمياه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128007-استمرار-قصف-وحصار-المخيمات-الفلسطينية-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128007-استمرار-قصف-وحصار-المخيمات-الفلسطينية-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127988-مطالبة-مجلس-الأمن-التدخل-لوقف-الجرائم-الإسرائيلية-بحق-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127988-مطالبة-مجلس-الأمن-التدخل-لوقف-الجرائم-الإسرائيلية-بحق-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127983-تمرد-لقوات-الأمن-في-باماكو-يوجه-ضربة-للجهود-الأمنية-بمالي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127983-تمرد-لقوات-الأمن-في-باماكو-يوجه-ضربة-للجهود-الأمنية-بمالي.html
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سيطرة متمردي الطوارق على شمال البالد  إلىاالنقالب الذي وقع في مارس آذار  وأدى

 في تمرد خطفه فيما بعد إسالميون في مالي

  «هروٌب من موٍت إلى موت»مالجئ السوريين  25/02/2013 

 أدىإن قريته تبعد عن معمل القرميد كيلومترين، وتقع على مرمى قذائف النظام، مما "

 ".فرار أغلب سكان القرية  إلى

  مسلمو إثيوبيا يتظاهرون ضد الحكومة 09/02/2013 

وكانت لجنة أميركية تعمل في مجال الحريات الدينية قد اتهمت الحكومة اإلثيوبية 

عدم االستقرار في المنطقة  يؤدي إلىمما "بالتضييق على األقلية المسلمة في البالد، 

 ".وزيادة العنف

  نتنياهو مستعد لتسويات خالل مفاوضات مع الفلسطينيين: مقربون 09/02/2013 

البناء خارج الكتل االستيطانية يشكل خطرا على المشروع الصهيوني، ومن شأنه أن »أن 

 .«نشوء دولة ثنائية القومية بين نهر األردن والبحر المتوسط يؤدي إلى

  خل في شؤونهاتركيا تطلب من السفير األمريكي عدم التد 09/02/2013 

لديكم اساتذة جامعيون، وطالب احتجوا سلميا على زيادات الرسوم التعليمية »: واضاف

 «...هذه النتائج الىجهاز قضائي  يؤديعندما . خلف القضبان

  وفاة مواطنين باصطدام دراجة نارية بحائط في سلفيت 09/02/2013 

وفاة  أدى إلىوأوضح أن الحادث نتج عن تصادم دراجة نارية بحائط صخري، مما 

 .اطنين اللذين كانا على متن الدراجة النارية من نوعالمو

  غارات جوية وقصف عنيف في محيط دمشق 09/02/2013 

نفذت طائرات حربية غارات جوية على مدينة معرة النعمان وبلدة كفرومة في ريف، ما 

 .، بحسب المرصد"اضرار مادية وانباء عن سقوط جرحى" الى ادى

الف  35مقتل اكثر من  الىشهرا  11النزاع السوري المستمر منذ اكثر من  وادى

 .شخص، بحسب ارقام االمم المتحدة

  سيارات مفخخة في بغداد 0قتيالً في انفجار  09 09/02/2013 

 .وقوع الضحايا أدى إلىوبعد دقائق قليلة انفجرت سيارة ثانية في المكان ذاته، ما 

  استمرار المعارك في دمشق والخطيب يمهل النظام حتى األحد لإلفراج عن المعتقالت  

استشهاد ستة مواطنين بينهم  الى» ادىرة الداخلية ان الحادث ونقلت عن مصدر في وزا

 .«اخرين واصابة ونساء أطفال

قوات النظام قصفت بقذائف المدفعية والهاون »وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ان 

 .«احتراق عدد كبير من المنازل الى ادىما »في مخيم اليرموك، « حي الثالثين

  القمة اإلسالمية تدعو لمؤتمر مانحين بشأن القدس 07/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127984-ملاجئ-السوريين-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127931-مسلمو-إثيوبيا-يتظاهرون-ضد-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127931-مسلمو-إثيوبيا-يتظاهرون-ضد-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127890-مقربون-نتنياهو-مستعد-لتسويات-خلال-مفاوضات-مع-الفلسطينيين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127866-تركيا-تطلب-من-السفير-الأمريكي-عدم-التدخل-في-شؤونها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127951-وفاة-مواطنين-باصطدام-دراجة-نارية-بحائط-في-سلفيت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127951-وفاة-مواطنين-باصطدام-دراجة-نارية-بحائط-في-سلفيت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127825-غارات-جوية-وقصف-عنيف-في-محيط-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127825-غارات-جوية-وقصف-عنيف-في-محيط-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127817-29-قتيلاً-في-انفجار-4-سيارات-مفخخة-في-بغداد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127788-استمرار-المعارك-في-دمشق-والخطيب-يمهل-النظام-حتى-الأحد-للإفراج-عن-المعتقلات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127788-استمرار-المعارك-في-دمشق-والخطيب-يمهل-النظام-حتى-الأحد-للإفراج-عن-المعتقلات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127720-القمة-الإسلامية-تدعو-لمؤتمر-مانحين-بشأن-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127720-القمة-الإسلامية-تدعو-لمؤتمر-مانحين-بشأن-القدس.html
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فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل  سيؤدي إلىأعلنت عنها إسرائيل مؤخرا، حيث 

 .قدس تماما عن محيطها وبالتالي إنهاء أية فرصة لحل الدولتينمدينة ال

  عناوين الصحف الفلسطينية الخميس 07/02/2013 

تجسيد قيام دولة  تؤدي إلىالقيادة تأمل بان تشكل زيارة أوباما بداية سياسة أميركية جديدة 

 فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية

  بعد فتور األمس" تقارب مثمر.. "عالقات أنقرة والقاهرة 07/02/2013 

تقليص حالة االنفالت االستيطاني  إلىتطور العالقة بين الدولتين  يؤديوتوقعت أن 

 .اإلسرائيلي إلى حد ما، والتأثير اإلسرائيلي على المنطقة

  قتيالن بالصحوات وحراك العراق مستمر 07/02/2013 

وتتعرض عناصر الصحوات في العراق لعمليات تصفية متواصلة من عناصر مسلحة، 

 .هم، وتبنى تنظيم القاعدة مقتل عدد منهممقتل أعداد كبيرة من إلى أدىمما 

  الثوار يحولون دمشق إلى ساحة معارك 07/02/2013 

كز إطالق صفارات اإلنذار في أطلقوا النار على مر" إرهابيين"وقال مصدر رسمي إن 

 .انطالق هذه الصفارات إلى أدىجوبر، مما 

قال ناشطون إن سيارة ملغومة انفجرت في مجمع للمخابرات العسكرية بمدينة تدمر 

 .سقوط عشرات الضحايا بين أفراد األمن والشبيحة إلى أدىشرقي سوريا، مما 

فجرا نفسيهما بسيارتين مفخختين في فرع األمن " انتحاريْين"قال مصدر سوري إن 

 قتيال  بين العسكريين والمدنيين 15سقوط  إلى أدىالعسكري بتدمر، مما 

  تحذير من فوضى في تونس بعد اغتيال بلعيد 07/02/2013 

أطلق ( قشابية بالعامية التونسية)وتردد أن مهاجما واحدا على األقل يرتدي برنسا تقليديا 

 ...إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها أدى إلىالنار على بلعيد، مما 

  التحديات التي تواجه األمة تتطلب مواقف مشتركة لمواجهتها: النسور 06/02/2013 

 يؤدي الىنظم وسريع عبر حوار القتل ودوامة العنف هناك وتحقيق انتقال سياسي م

 تحقيق تطلعات الشعب السوري التي بذل في سبيلها الدماء

 (نص الكلمة)طينيين واالئتالف السوري مرسي يدعو لدعم الفلس 06/02/2013 

 إلى تؤديآلية تحقق مصالحنا وترعى حقوق شعوبنا وتحفظ استقالل قراراتنا الكبرى و 

 ..تقليص التدخل األجنبى المباشر و غير المباشر فى أحوالنا الداخلية و البينية

آليات ديمقراطية حقيقية تمثل فيها دول العالم على قدم المساواة و تساهم في تحقيق السلم 

 .نظام عالمي يدعم قيم العدل و الحق و الشراكة اإلنسانية إلى يؤديو األمن العالمي بما 

  موجز انباء العالم االربعاء 06/02/2013 

 29اتهمت الحكومة البلغارية الثالثاء حزب هللا بالوقوف وراء اعتداء دام وقع في 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127680-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127680-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127599-علاقات-أنقرة-والقاهرة-تقارب-مثمر-بعد-فتور-الأمس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127753-قتيلان-بالصحوات-وحراك-العراق-مستمر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127753-قتيلان-بالصحوات-وحراك-العراق-مستمر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127629-الثوار-يحولون-دمشق-إلى-ساحة-معارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127629-الثوار-يحولون-دمشق-إلى-ساحة-معارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127630-تحذير-من-فوضى-في-تونس-بعد-اغتيال-بلعيد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127630-تحذير-من-فوضى-في-تونس-بعد-اغتيال-بلعيد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127569-النسور-التحديات-التي-تواجه-الأمة-تتطلب-مواقف-مشتركة-لمواجهتها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127548-مرسي-يدعو-لدعم-الفلسطينيين-والائتلاف-السوري-(نص-الكلمة).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127518-موجز-انباء-العالم-الاربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127518-موجز-انباء-العالم-الاربعاء.html
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مقتل خمسة سياح اسرائيليين ومواطن  الى ادى( شرق)يوليو في بورغاس /تموز

 ...بلغاري

ضرب زلزال عنيف بقوة ثماني درجات االربعاء قبالة جزر سليمان في المحيط الهادئ 

 اصدار انذار من خطر حدوث امواج مد عال الى ادىما 

  أوغلو يبحث مع الخطيب األزمة السورية 06/02/2013 

" التفاوض مع موفدين ذوي صالحية من قبل النظام، ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء"

 .دون محاسبة لرحيله يؤديوتوفير خروج آمن لبشار األسد 

  األسير العيساوي يصعد إضرابه باالمتناع عن شرب الماء 06/02/2013 

ونوه إلى أن إدارة السجون تنوي نقل األسير إلى عزل بئر السبع، محذرا  من أن ذلك 

تعرضه لنوبة قلبية في أي لحظة كونه مضربا عن الطعام مما يعرض حياته  سيؤدي إلى

 .للخطر

  أمريكا أكبر سجان في العالم: «رايتس ووتش» 06/02/2013 

عاما محتجزين في سجون ومراكز احتجاز  29ألف حدث تحت سن  35أكثر من 

 ي الصحة النفسيةمشكالت جسيمة ف إلى -حسب تقرير المنظمة- يؤديللبالغين، وهو ما 

إن الزيادة الكبيرة في المالحقات القضائية على المستوى الفدرالي لمخالفات الهجرة 

 ...وجود نظام احتجاز للمهاجرين إلى أدىوالزيادة الكبيرة في عدد مراكز المهاجرين 

  واشنطن تدعم حالًّ سياسياً في سوريا ال يضم األسد 06/02/2013 

يعملوا  سوف ندعم الشعب السوري فيما يحدد أي أطراف آخرين من النظام يمكن أن"

 قيام سوريا ديمقراطية وشاملة وموحدة يؤدي إلىمعه، لتسهيل االنتقال السياسي، الذي 

  ''بورغاس''حزب هللا هو المسئول عن تفجير حافلة : بلغاريا  06/02/2013 

يوليو الماضي في مدينة بورغاس /من تموز 29يشار إلى أن هجوما  تفجيريا وقع في 

 إسرائيليين وسائقهم البلغاري 5مقتل  إلى أّدىالبلغارية، ما 

  زلزال وأمواج تسونامي بجزر سليمان 06/02/2013 

ضرب زلزال بقوة ثماني درجات على مقياس ريختر األربعاء قبالة جزر سليمان في 

 تدمير عدة قرى ساحلية إلىأدى المحيط الهادئ، مما 

  رأي الداخل يحسم مصير مبادرة الخطيب: االئتالف السوري 06/02/2013 

وقالت اللجان إن الجيش الحر استهدف بعملية نوعية مفرزة أمن الدولة في جسر الشغور 

 احتراق مخزن ذخيرة بالكامل إلى أدىبإدلب، مما 

  يسيطر على حاجزين'' الحر''قتلى برصاص االسد في حلب و 06/02/2013 

وقالت هذه اللجان إن الجيش الحر استهدف بعملية نوعية مفرزة أمن الدولة في جسر 

 احتراق مخزن ذخيرة بالكامل أدى إلىالشغور بإدلب، مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127532-أوغلو-يبحث-مع-الخطيب-الأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127532-أوغلو-يبحث-مع-الخطيب-الأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127495-الأسير-العيساوي-يصعد-إضرابه-بالامتناع-عن-شرب-الماء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127495-الأسير-العيساوي-يصعد-إضرابه-بالامتناع-عن-شرب-الماء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127490-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127472-واشنطن-تدعم-حلاًّ-سياسياً-في-سوريا-لا-يضم-الأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127472-واشنطن-تدعم-حلاًّ-سياسياً-في-سوريا-لا-يضم-الأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127528-بلغاريا-حزب-الله-هو-المسئول-عن-تفجير-حافلة-بورغاس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127522-زلزال-وأمواج-تسونامي-بجزر-سليمان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127522-زلزال-وأمواج-تسونامي-بجزر-سليمان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127492-الائتلاف-السوري-رأي-الداخل-يحسم-مصير-مبادرة-الخطيب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127383-قتلى-برصاص-الاسد-في-حلب-و-الحر-يسيطر-على-حاجزين.html
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  قد نتنازل عن محاكمة األسد: االئتالف السوري 05/02/2013 

حل  إلىأي حوار بين النظام السوري ومعارضيه  يؤديالتركي أحمد داود أوغلو أن 

 .لألزمة

  موجز انباء العالم االثنين 02/02/2013 

اتهم جيش جنوب السودان االحد مجددا القوات السودانية باالعتداء على قواته في المنطقة 

 .مقتل احد جنوده ادى الىالحدودية بين البلدين، في هجوم 

  عناوين الصحف اإلسرائيلية االثنين 02/02/2013 

قطع االتصال عن  أدى إلىساعات مما  5شبكة بيليفون لالتصاالت الخلوية انهارت لمدة 

 .ماليين االشخاص

  األسير سامر دمحم حمادة 02/02/2013 

ا , «كنيون المالحة»ومحاولة تفجير في   أدى إلىوزرع أربع عبوات ناسفة وتفجيرها مم 

 .صهيونيا   23إصابة 

  األردن يخشى تقسيم سوريا وسيطرة اإلسالميين 04/02/2013 

صعود اإلسالميين للحكم في سوريا، في حال سقوط الرئيس بشار  يؤديومن الممكن أن 

 .تشجيع اإلسالميين وهم تيار المعارضة الرئيسي في األردن إلىاألسد، 

 تقسيمها إلىطول أمد االضطراب الطائفي في سوريا  يؤديويخشى األردن احتمال أن 

تدفق الالجئين السوريين وتعطل التجارة بين البلدين بسبب الصراع الدامي في  أدىفقد 

 ضغوط على اقتصاد ضعيف إلىالجوار 

  بقصف حي في حلب 31قتيل بينهم  141 03/02/2013 

غرق المئات من  إلى سيؤديقلق األهالي حول تأثر السد الذي في حال انهيار جزء منه 

 المنازل المحيطة به

 لقطع سيؤديز جسر الشيخ سعيد الذي يربط مطار حلب بداخل المدينة ما سقوط حاج

 .اإلمداد نحو القوات الحكومية المتمركزة في المطار

  تتحصن بجدار خشية من ثوار سوريا'' إسرائيل'' 03/02/2013 

بسوريا  سيؤديوخلص الكاتب إلى أن استخدام دمشق السالح الكيمياوي ضد إسرائيل 

 مصيبة لم تشهدها من قبل إلى

  الخطيب يؤكد استعداده للتحاور مع نظام األسد بشروط واإلبراهيمي غير متفائل 03/02/2013 

غير أن االئتالف عاد ووافق الجمعة، للمرة االولى، على مبدأ الحوار مع النظام، مشددا 

 .تنحي األسد إلىيؤدي في الوقت نفسه على أن أي حوار يجب أن 

  هدوء في محيط قصر الرئاسة والمعارضة تعترف بوجود مندسين 03/02/2013 

أدى أعقاب اشتباكات مع محتجين حاولوا اقتحام القصر وقذفوه بزجاجات حارقة؛ مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127314-الائتلاف-السوري-قد-نتنازل-عن-محاكمة-الأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127197-موجز-انباء-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127197-موجز-انباء-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127196-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127196-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127148-الأسير-سامر-محمد-حمادة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127148-الأسير-سامر-محمد-حمادة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127254-الأردن-يخشى-تقسيم-سوريا-وسيطرة-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127254-الأردن-يخشى-تقسيم-سوريا-وسيطرة-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127076-101-قتيل-بينهم-35-بقصف-حي-في-حلب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127067-إسرائيل-تتحصن-بجدار-خشية-من-ثوار-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126959-الخطيب-يؤكد-استعداده-للتحاور-مع-نظام-الأسد-بشروط-والإبراهيمي-غير-متفائل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126959-الخطيب-يؤكد-استعداده-للتحاور-مع-نظام-الأسد-بشروط-والإبراهيمي-غير-متفائل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126961-هدوء-في-محيط-قصر-الرئاسة-والمعارضة-تعترف-بوجود-مندسين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126961-هدوء-في-محيط-قصر-الرئاسة-والمعارضة-تعترف-بوجود-مندسين.html
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 .مقتل متظاهر وإصابة العشرات إلى

  ة باب الحريةاالحتالل يهاجم قري 01/02/2013 

قوة كبيرة من الجيش داهمت المكان وشرعت بإطالق قنابل الغاز المسيلة للدموع، ما "إن  

 ".متضامن ا بينهم أجانب 15أكثر من  أدى إلصابة

  موجز أنباء العالم السبت 01/02/2013 

مقتل حارس  ادى الىفجر انتحاري نفسه الجمعة امام السفارة االميركية في انقرة ما 

 ...تركي واصابة عدد من االشخاص بجروح

تداء انتحاري مسجدا شيعيا خالل صالة الجمعة في شمال غرب باكستان مما استهدف اع

 .قتيال وعشرات الجرحى في بلد يعاني من االعتداءات الطائفية 12سقوط  الى ادى

  الصحف اإلسرائيلية تحذر من التصعيد مع سوريا 01/02/2013 

حذرت وسائل االعالم االسرائيلية أمس من أن الغارة الجوية االسرائيلية على االراضي 

 اطالق سلسلة ردود فعل تؤدي الىية فجر االربعاء، قد السور

  بالعراق'' جمعة الوفاء''مظاهرات حاشدة بـ 01/02/2013 

شيات الموالية لها من مغبة اعتقال المتظاهرين أو وحذر الحكومة ومن سماها الملي

 .اندالع أعمال عنف واسعة النطاق يؤدي إلىاالعتداء عليهم، وقال إن من شأن ذلك أن 

  قتلى وجرحى في اشتباك شرق لبنان قرب الحدود السورية 01/02/2013 

صر وخالل مالحقته، حصل اشتباك بين المسلح مدعوما من مجموعة من المسلحين وعنا

 .مقتل الرجل المطلوب والجنود الخمسة أدى الىالجيش، ما 

 مجها النووي هجوم أمريكي ضد إيران سيوقف برنا: نتنياهو 31/01/2013 

أنه في حال جرى شن هجوم عسكري أمريكي ضد المنشآت النووية اإليرانية، فإن ذلك 

 إيقاف البرنامج النووي اإليراني سيؤدي إلى

  هل يعجل نضوب موارد األسد بسقوطه؟ 31/01/2013 

 إلىنضوب الموارد المالية لنظام بشار األسد  يؤديعن األوضاع في سوريا وإمكانية أن 

 سقوطه،

 موجز أخبار العالم األربعاء 35/01/2013 

 ".انهيار الدولة" تؤدي الىقد " عواقب وخيمة"ضرورة معالجة االزمة لتجنب 

 « البالك بلوك»نيابة مصر تأمر بضبط  35/01/2013 

 النهيار يؤديوفي حين حذر وزير الدفاع من أن استمرار صراع القوى السياسية قد 

 الدولة

 إلغاء الطوارئ « محافظي القناة»مرسي يفوض  31/01/2013 

استمرار صراع مختلف القوى السياسية »تحذير وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من أن 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126869-الاحتلال-يهاجم-قرية-باب-الحرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126852-موجز-أنباء-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126852-موجز-أنباء-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126823-الصحف-الإسرائيلية-تحذر-من-التصعيد-مع-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126823-الصحف-الإسرائيلية-تحذر-من-التصعيد-مع-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126769-مظاهرات-حاشدة-بـ-جمعة-الوفاء-بالعراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126834-قتلى-وجرحى-في-اشتباك-شرق-لبنان-قرب-الحدود-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126834-قتلى-وجرحى-في-اشتباك-شرق-لبنان-قرب-الحدود-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126620-نتنياهو-هجوم-أمريكي-ضد-إيران-سيوقف-برنامجها-النووي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126622-هل-يعجل-نضوب-موارد-الأسد-بسقوطه؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126622-هل-يعجل-نضوب-موارد-الأسد-بسقوطه؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126530-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126530-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126504-نيابة-مصر-تأمر-بضبط-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126621-مرسي-يفوض-
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 .«انهيار الدولة يؤدي إلىواختالفها حول إدارة شؤون البالد قد 

  إضراب بسجن عراقي بعد اعتداءات 35/01/2013 

إذ انهال حراس بالضرب والشتم المذهبي على المعتقلين، وشاركهم في االعتداء نزالء 

 .جرح بعضهم أدى إلىن جيش المهدي، وهو ما م

  بشأن كيفية التعاطي مع أزمة سوريا« محتار»أوباما  13/01/2013 

استخدام  يؤدي الىما ستكون عواقب تورطنا على االرض؟ هل سيزيد ذلك من العنف او 

 االسلحة الكيميائية؟

  معارك عنيفة في جنوب دمشق والثوار يهاجمون حواجز عسكرية في الشرق 13/01/2013 

لالجئين الفلسطينيين « رموكعدة قذائف على مخيم الي»وأفاد المرصد عن سقوط 

 .إصابة عدد من االشخاص بجروح الى أدىالمجاور لحي القدم، ما 

 .الف شخص، بحسب ارقام االمم المتحدة 35مقتل اكثر من  الىالنزاع السوري  وادى

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ودهم منازل في الضفة 13/01/2013 

وشنت حملة تفتيش واسعة في المنطقة، بعد تعرض حافلة صهيونية تُقل جنود ا إلطالق 

 وقوع أضرار مادية في الحافلة أدى إلىنار، مما 

  حة كيماويةتتوعد بقصف سوريا مع أول عالمة على نقل أسل" إسرائيل" 19/01/2013 

إن أي عالمة على تراخي قبضة سوريا على اسلحتها الكيماوية خالل قتالها الثورة ضد 

 .ضربات عسكرية إسرائيلية تؤدي إلىحكم الرئيس السوري بشار األسد من الممكن ان 

 قتيالن في هجوم على أنبوب غاز بالجزائر  19/01/2013 

كانون الثاني الحالي موقع انتاج الغاز بتيقنتورين قرب ان اميناس في  23هاجمت في 

 رهينة اجنبيا 63مقتل  الى ادى؛ ما الصحراء الجزائرية

  قصف واشتباكات بسوريا وتزايد أعداد الالجئين 19/01/2013 

وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن سيارة مفخخة انفجرت في حي تشرين وسط العاصمة 

 .قتلى وجرحى إلى أدىمما 

تضرر  إلى أدىوتعرضت بلدة كرناز بريف حماة للقصف من قبل القوات النظامية مما 

 في المنازل وسط أنباء عن سقوط جرحى

  فلسطينيين بالضفة 1االحتالل يهدم منزال ويعتقل  19/01/2013 

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات االحتالل التي استخدمت الكالب 

 .نساء بجروح مختلفة 2 صابةأدى إلالبوليسية في مهاجمة األهالي، مما 

  اختطاف حافلة تقل فلسطينيين قرب دمشق 19/01/2013 

تعرضوا األسبوع الماضي إلطالق نار أثناء توجههم للعمل في منطقة دروشا بريف 

 .خمسة بجروح أدى إلصابةدمشق ما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126503-إضراب-بسجن-عراقي-بعد-اعتداءات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126503-إضراب-بسجن-عراقي-بعد-اعتداءات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126279-أوباما-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126326-معارك-عنيفة-في-جنوب-دمشق-والثوار-يهاجمون-حواجز-عسكرية-في-الشرق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126326-معارك-عنيفة-في-جنوب-دمشق-والثوار-يهاجمون-حواجز-عسكرية-في-الشرق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126282-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقالات-ودهم-منازل-في-الضفة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126282-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقالات-ودهم-منازل-في-الضفة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126105-إسرائيل-تتوعد-بقصف-سوريا-مع-أول-علامة-على-نقل-أسلحة-كيماوية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126281-قتيلان-في-هجوم-على-أنبوب-غاز-بالجزائر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126281-قتيلان-في-هجوم-على-أنبوب-غاز-بالجزائر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126216-قصف-واشتباكات-بسوريا-وتزايد-أعداد-اللاجئين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126216-قصف-واشتباكات-بسوريا-وتزايد-أعداد-اللاجئين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126198-الاحتلال-يهدم-منزلا-ويعتقل-5-فلسطينيين-بالضفة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126195-اختطاف-حافلة-تقل-فلسطينيين-قرب-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126195-اختطاف-حافلة-تقل-فلسطينيين-قرب-دمشق.html
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  د تكون معدودةأيام األسد ق: مدفيدف 19/01/2013 

 .الفا 35مقتل اكثر من  أدى الىمن جهتها، تفيد االمم المتحدة ان النزاع 

  مبادرة شبابية نصرة ألصحاب األمعاء الخاوية.. «عداد الكرامة» 19/01/2013 

يحدث في المواقع المختصة المختلفة، وذلك بسبب طول فترة إضراب األسرى وكثرة 

ا   وهن تفاعل الناس مع األسرى إلى أدىاألسرى المضربين منذ ما يزيد عن عام، مم 

  في سجن مجدو 6الوحدات اإلسرائيلية تقتحم قسم  19/01/2013 

إصابة عشرات األسرى بسُعال شديد والتهاب في القصبات  أّدى إلىأن  هذا الفايروس 

 ية وارتفاع في درجات حرارة الجسمالهوائ

  يقصف األطرافتشغيل أولى بطاريات الباتريوت في تركيا والطيران السوري  13/01/2013 

احتراقها  أّدى إلىما "انفجرت سيارة مفخخة في حي الزاهرة في جنوب العاصمة 

 "وإصابة رجل بجراح تبعها انتشار أمني

 سوريون يلجؤون إلى قطع أشجار الغابات طلباً للدفء  13/01/2013 

ألف شخص  35مقتل أكثر من  إلى وأّدىلكن وسط النزاع المستمر منذ نحو السنتين 

انعدام السياحة وتراجع الحركة التجارية في شكل  إلى وأّدىبحسب أرقام األمم المتحدة، 

 كبير

 قتيالً في اشتباكات بورسعيد  06 13/01/2013 

ملثمين أطلقوا النار بأسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة "وكان مصدر أمني أك د أن  

 .آخرين" تل شرطيين وإصابة اثنينمق أّدى إلىفي محيط السجن ما 

  العراقمقتل سبعة متظاهرين برصاص الجيش في االحتجاجات المتواصلة في  13/01/2013 

وقوع ضحايا منذ اندالع التظاهرات واالعتصامات في  إلى تؤديوهذه اول اشتباكات 

 .مناطق متفرقة شمال وغرب بغداد قبل اكثر من شهر

بعض المتظاهرين قاموا بعد ذلك برشق قوارير مياه واحذية على الجنود الذين ردوا "

 ".وقوع القتلى والجرحى الى أدىبإطالق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي؛ ما 

  معارك بدمشق وقصف بالعنقودية والفسفورية 13/01/2013 

ودية على األحياء السكنية في أن طائرات النظام ألقت منذ ساعات الفجر األولى قنابل عنق

 ...سقوط قتلى وجرحى واشتعال الحرائق إلى أدىالمليحة بريف دمشق، مما 

قتل وجرح  إلى أدىكما شمل القصف مدن وبلدات الشيخ حديد وحيالين وكفرزيتا، مما 

 .عدة أشخاص

  معتقل في ادلب 344الجيش الحر يحرر  13/01/2013 

وشن الطيران الحربي صباح الجمعة غارات جوية على مناطق شرق دمشق، بعد ساعات 

 أفراد من المخابرات العسكرية 9مقتل  إلى أدىمن تفجير جنوبي العاصمة 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126155-مدفيدف-أيام-الأسد-قد-تكون-معدودة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126150-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126102-الوحدات-الإسرائيلية-تقتحم-قسم-6-في-سجن-مجدو.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125940-تشغيل-أولى-بطاريات-الباتريوت-في-تركيا-والطيران-السوري-يقصف-الأطراف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125939-سوريون-يلجؤون-إلى-قطع-أشجار-الغابات-طلباً-للدفء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125939-سوريون-يلجؤون-إلى-قطع-أشجار-الغابات-طلباً-للدفء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125938-26-قتيلاً-في-اشتباكات-بورسعيد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125818-مقتل-سبعة-متظاهرين-برصاص-الجيش-في-الاحتجاجات-المتواصلة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125868-معارك-بدمشق-وقصف-بالعنقودية-والفسفورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125868-معارك-بدمشق-وقصف-بالعنقودية-والفسفورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125847-الجيش-الحر-يحرر-300-معتقل-في-ادلب.html
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مقتل عدد  إلى أدىبتفجير سيارة أخرى عند حاجز للجيش النظامي في محيط الفرع ما 

 من الجنود وإصابة آخرين

  جريحا في تمرد داخل سجن في فنزويال 94قتيال على االقل و 14 13/01/2013 

من " عدد مؤسف" ادى الىرد الذي واعلنت الحكومة الفنزويلية فتح تحقيق في هذا التم

 .الضحايا

وصلوات في المساجد لعودة األمن إلى غارات جوية على ريف دمشق ودرعا وإدلب  13/01/2013 

  البالد

وأوضح ان عنصرا آخر من الجبهة قام بتفجير سيارة اخرى عند حاجز للجيش النظامي 

 .، بحسب المرصد"مقتل عدد من الجنود واصابة آخرين" ادى الىفي محيط الفرع، ما 

  مقتل أربعة متظاهرين في اشتباكات مع الجيش بالفلوجة: العراق 15/01/2013 

واالعتصامات في  ضحايا منذ اندالع التظاهرات لوقوع تؤديوهذه اول اشتباكات 

 .مناطق متفرقة شمال وغرب بغداد قبل اكثر من شهر

قام على اثرها بعض المتظاهرين بالقاء قناني الماء واالحذية على الجنود الذين "وتابع 

 ".وقوع القتلى والجرحى الى ادىردوا باطالق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي ما 

  األسد يظهر في مسجد لالحتفال بالمولد النبوي.. بالفيديو 15/02/2013 

زوح آالف مقتل ون إلى أدَّىوقوبلت هذه االحتجاجات بقمع من قوات النظام، مما 

 ...العشرات

  الحرس الجمهوري السوري يتلذذ بتعذيب طفل.. بالفيديو 25/01/2013 

 أدى إلىكما استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون بلدة زاكية في ريف العاصمة، ما 

 .سقوط جرحى

  فوز بطعم الهزيمة« الليكود»: الصحافة اإلسرائيلية 22/01/2013 

طرحت وسائل األعالم اإلسرائيلية تساؤالت حول المرحلة المقبلة التي ستلي االنتخابات، 

 .فترة عدم استقرار سياسي او حتى الى انتخابات جديدة تؤدي الىوالتي يمكن ان 

  فوز بطعم الهزيمة« الليكود»: الصحافة اإلسرائيلية 22/01/2013 

وتوقع عدد من المعلقين عدم إمكانية التوصل الى تشكيل مثل هذا االئتالف؛ ما يمكن ان 

 .الدعوة النتخابات جديدة يؤدي الى

  الجيش الحر يتقدم في درعا وقتلى برصاص النظام 22/01/2013 

أن بلدات إعزاز وحريتان وبيانون وكفر حمرة وحيان وعندان في حلب تعرضت للقصف 

 ...أضرار مادية إلى أدىقوات النظامية، مما من قبل ال

  موجز اخبار العالم األربعاء 26/01/2013 

 ادىوقال المتحدث باسم وزارة الصحة احمد عمر ان مواجهات حصلت بين الطرفين ما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125832-50-قتيلا-على-الاقل-و90-جريحا-في-تمرد-داخل-سجن-في-فنزويلا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125780-غارات-جوية-على-ريف-دمشق-ودرعا-وإدلب-وصلوات-في-المساجد-لعودة-الأمن-إلى-البلاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125780-غارات-جوية-على-ريف-دمشق-ودرعا-وإدلب-وصلوات-في-المساجد-لعودة-الأمن-إلى-البلاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125780-غارات-جوية-على-ريف-دمشق-ودرعا-وإدلب-وصلوات-في-المساجد-لعودة-الأمن-إلى-البلاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125755-العراق-مقتل-أربعة-متظاهرين-في-اشتباكات-مع-الجيش-بالفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125757-بالفيديو-الأسد-يظهر-في-مسجد-للاحتفال-بالمولد-النبوي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124665-بالفيديو-الحرس-الجمهوري-السوري-يتلذذ-بتعذيب-طفل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125575-الصحافة-الإسرائيلية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125575-الصحافة-الإسرائيلية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125658-الجيش-الحر-يتقدم-في-درعا-وقتلى-برصاص-النظام.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125658-الجيش-الحر-يتقدم-في-درعا-وقتلى-برصاص-النظام.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125467-موجز-اخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125467-موجز-اخبار-العالم-الأربعاء.html
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 .جريحا 23سقوط  الى

 قتيالً في انفجار ثالث سيارات مفخخة في العراق  16 26/01/2013 

 أدىانفجار سيارة مفخخة عند اطراف منطقة الشعلة "وقال مصدر وزارة الداخلية إن 

 ".آخرين بجروح 21مقتل خمسة اشخاص على االقل واصابة  الى

كانت شاحنة صغيرة انفجرت بعد وصولها بوقت قصير داخل المرأب القريب من سوق "

 ".مقتل واصابة عدد كبير بينهم نساء واطفال الى أدى؛ ما الساحة

 رئيس الوزراء الماليزي يؤكد من غزة دعمه للفلسطينيين  26/01/2013 

حكومة اكثر  الى ستؤديوقال هنية في المؤتمر الصحافي ان االنتخابات االسرائيلية 

 تطرفا في اسرائيل

  على ريفي دمشق ودرعامقاتالت النظام تغير  26/01/2013 

خيبة املهما من غياب أي موقف دولي موحد من »وكذلك اعرب بان واالبراهيمي عن 

 سياسية« مرحلة انتقالية إلى يؤديشأنه ان 

  جدل في مصر حول مشروع الصكوك اإلسالمية 26/01/2013 

ملكية الشعب؛ ألنه  لضياع يؤديإن المشروع الذي أعدته وزارة المالية بهيئته الحالية 

 يفتح الباب أمام تملك األجانب للممتلكات العامة

  الخالفات تهدد وحدة المعارضة المصرية 21/01/2013 

تفاؤل المعارضة بإمكانية كسر سلسلة انتصارات اإلسالميين خالل العام  إلىذلك  أدىو

 الماضي

  قتيال في انفجار ثالث سيارات مفخخة في العراق 16 21/01/2013 

 ادىانفجار سيارة مفخخة عند اطراف منطقة الشعلة "وقال مصدر وزارة الداخلية ان 

 ".اخرين بجروح 21مقتل خمسة اشخاص على االقل واصابة  الى

  استشهاد األسير المحرر أشرف أبو ذريع 21/01/2013 

 .تفاقم وضعه الصحي إلى األسوأ إلى أدى وعانى من إهمال طبي لسنوات ما

استشهاد األسير المحرر أبو ذريع، حيث حرمته من جلسات العالج الطبيعي ومن تناول 

 .تدهور وضعه الصحي واستشهاده إلى أدىالدواء والعالج المناسب، ما 

  قوات النظام تقصف بصر الشام وتش غارات على دير الزور 21/01/2013 

ودية على بلدة ريف دمشق وإلقائه قنابل عنق  بعد الغارات الجوية المكثفة التي شنها على

 .قتيال سقطوا األحد 211شخصا من بين  22مقتل  إلى أدىحران العواميد، مما 

  للمرة الخامسة« باب الكرامة»االحتـــالل يهــدم  21/01/2013 

بقدمه  إلصابته أدىأن جنود االحتالل اعتدوا على شقيقه أنس بالضرب، مما  وأشار إلى

 .اليمنى، كما تم احتجاز هويته الشخصية وعدد من زمالئه

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125403-16-قتيلاً-في-انفجار-ثلاث-سيارات-مفخخة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125437-رئيس-الوزراء-الماليزي-يؤكد-من-غزة-دعمه-للفلسطينيين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125437-رئيس-الوزراء-الماليزي-يؤكد-من-غزة-دعمه-للفلسطينيين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125434-مقاتلات-النظام-تغير-على-ريفي-دمشق-ودرعا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125402-جدل-في-مصر-حول-مشروع-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125402-جدل-في-مصر-حول-مشروع-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125349-الخلافات-تهدد-وحدة-المعارضة-المصرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125349-الخلافات-تهدد-وحدة-المعارضة-المصرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125337-16-قتيلا-في-انفجار-ثلاث-سيارات-مفخخة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125297-استشهاد-الأسير-المحرر-أشرف-أبو-ذريع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125297-استشهاد-الأسير-المحرر-أشرف-أبو-ذريع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125245-قوات-النظام-تقصف-بصر-الشام-وتش-غارات-على-دير-الزور.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125245-قوات-النظام-تقصف-بصر-الشام-وتش-غارات-على-دير-الزور.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125224-الاحتـــلال-يهــدم-
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  هجوم في كابول يقتل خمسة من طالبان وثالثة من الشرطة 21/01/2013 

االفغانية  وياتي هجوم االثنين بعد اقل من اسبوع على مهاجمة مقر وكالة االستخبارات

 .مقتل حارس على االقل واصابة عشرات المدنيين بجروح ادى الىفي كابول ما 

  موجز أخبار العالم االثنين 22/01/2013 

ان تكون القوة االفريقية هي  يؤدي الىهو العمل بما "واوضح لو دريان ان هدف فرنسا 

 .في وقت الحق" التي تنوب عنا في تدخلنا

  إضراب بالموصل احتجاجاً على سياسات الحكومة والبارزاني يدعم المتظاهرين 22/01/2013 

مضاعفات خطيرة قد  أدى إلىعملت على تفاقم األزمة بالتهميش والتهديد واإلقصاء الذي 

 ".تؤدي لعواقب وخيمة

  قصور فرنسي في فهم المجتمعات اإلسالمية: ''لوفيغارو'' 22/01/2013 

آالف المدنيين في  إلنقاذدون شك  أدىقد " ضربة ساركو"فما يعرف حتى اآلن في ليبيا بـ

 .سقوط الطاغية إلى أدىبنغازي وسمح للثورة بأن تأخذ المنعرج الذي 

تحول هذا البلد إلى عدد ال متناه من  إلى أدىفإن تدخل فرنسا وحلف الناتو في ليبيا قد 

 المجموعات المحلية واإلثنية

  طالب سوريون يأملون اجتياز امتحانات الثانوي 22/01/2013 

فدمرت العديد من المدارس ونزح السكان من المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى أكثر 

 تعطل الدراسة سواء في المناطق األولى أو الثانية أدى إلىآمنا، مما 

  (صور)فجرا '' باب الكرامة''االحتالل يهدم قرية  22/01/2013 

بقدمه  أدى إلصابتهوأشار إلى أن جنود االحتالل اعتدوا على شقيقه أنس بالضرب، مما 

 .اليمنى، كما تم احتجاز هويته الشخصية وعدد من زمالئه

  إضراب بالموصل احتجاجاً على سياسات الحكومة والبارزاني يدعم المتظاهرين 22/01/2013 

أفعال تعبر عن استياء الشعب العراقي  أدى لردودوعدم تطبيق الدستور واالتفاقيات، مما 

 .بكافة مكوناته وعلمائه ومراجعه وأحزابه وتنظيماته

  مؤبداً « 00»إطار نظارته حال دون اغتياله فكان على موعد مع .. األسير رائد حوتري 22/01/2013 

، 2393كان أحد عناصرها البارزين والمشاركين في فعاليات االنتفاضة األولى عام 

 .2336كانت أولها في العام ( مرات 6) أدى العتقالهاألمر الذي 

  جزائر ونمتلك من السالح للقتال سنواتلن نستهدف ال: «أنصار الدين» 25/01/2013 

األمر واضح بالنسبة لنا، حرب اإلرهابي هوالند ضد شعبنا في مالي هي المتسبب الوحيد 

 إلى يؤدي، والعنف للفوضى تؤديالفوضى .. لما جرى في عين أميناس، فكما هو معلوم

 ...العنف، هذه هي سياسة فرنسا

  إضراب بالموصل والبارزاني يدعم المتظاهرين 25/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125219-هجوم-في-كابول-يقتل-خمسة-من-طالبان-وثلاثة-من-الشرطة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125219-هجوم-في-كابول-يقتل-خمسة-من-طالبان-وثلاثة-من-الشرطة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125137-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125137-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125116-إضراب-بالموصل-احتجاجاً-على-سياسات-الحكومة-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125116-إضراب-بالموصل-احتجاجاً-على-سياسات-الحكومة-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125168-لوفيغارو-قصور-فرنسي-في-فهم-المجتمعات-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125151-طلاب-سوريون-يأملون-اجتياز-امتحانات-الثانوي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125151-طلاب-سوريون-يأملون-اجتياز-امتحانات-الثانوي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125147-الاحتلال-يهدم-قرية-باب-الكرامة-فجرا-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125116-إضراب-بالموصل-احتجاجاً-على-سياسات-الحكومة-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125116-إضراب-بالموصل-احتجاجاً-على-سياسات-الحكومة-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125113-الأسير-رائد-حوتري-إطار-نظارته-حال-دون-اغتياله-فكان-على-موعد-مع-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124995-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125043-إضراب-بالموصل-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125043-إضراب-بالموصل-والبارزاني-يدعم-المتظاهرين.html
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 أدىإهمال خدمات المواطنين وإقصاء الشركاء، وعدم تطبيق الدستور واالتفاقيات، مما 

 أفعال تعبر عن استياء الشعب العراقي لردود

كان من واجب الحكومة االتحادية أن تبادر للتعامل بعقالنية من أجل إيجاد حلول، عملت "

 تؤديمضاعفات خطيرة قد  إلى أدىعلى تفاقم األزمة بالتهميش والتهديد واإلقصاء الذي 

 ".وخيمة لعواقب

  أول شاب يحرق نفسه باحتجاجات العراق 25/01/2013 

ونُقل  إلصابته أدىالساحة التي تشهد تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة العراقية، ما 

 .حالي ا إلى المستشفى

  على أراٍض في القدس« الكرامة»فلسطينيون يعلنون بناء قرية  25/01/2013 

وحولت السلطات اإلسرائيلية باقي أراضي القرية إلى محميات طبيعية عن طريق ما 

سلب حقوق سكانها بالبناء وعزلها عن شمال  أدى إلى، ما "قانون أمالك الغائبين"يسمى 

 غربي القدس

 طائرة ميغ تقصف مواقع تابعة لنظام األسد في دمشق  25/01/2013 

ق أفادت لجان التنسيق المحلية أن قنابل عنقودية سقطت على مبنى مكون من ثالثة طواب

 ...بالكامل على رؤوس ساكنيه النهياره أدىفي داريا يعج بالسكان؛ مما 

شنت غارات جوية على مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، واستهدف القصف حي 

 ...مقتل شخصين على األقل إلى أدىالمساكن في المدينة، مما 

انهيار  إلى أدىمما قامت في مدينة داريا بقصف المستشفى الميداني بعشرات الصواريخ 

 ...جزئي في بناء المستشفى

  الجزائر تعلن إنهاء أزمة رهائن عين أميناس 15/01/2013 

إن قوة خاصة شنت هجوما أخيرا على المسلحين المتحصنين منذ ثالثة أيام في موقع عين 

 ...مسلحا 22مقتل  إلى أدىأميناس جنوبي شرق الجزائر ومن تبقى من رهائنهم، مما 

أن الجيش الجزائري ما زال يحاصر المسلحين الذين يحتجزون عشرة رهائن بعد الهجوم 

 261تحرير نحو مئة أجنبي من جملة  إلىنباء الجزائرية حسب وكالة األ أدىاألول الذي 

 جزائريا 536أجنبيا و

حسب وكالة األنباء  أدىوكان الهجوم السابق للجيش الجزائري الذي وقع قبل يومين قد 

 من خاطفيهم 29رهينة و 21مقتل  إلىالجزائرية 

  فلسطينياً معظمهم بتفجير استهدف مسجداً في سورية 16مقتل  15/01/2013 

صابات وقوع عدد من اإل إلى أدىكما تعرض مخيم الحسينية لقصف عنيف، ما 

 والجرحى

  قتلى ومصابون بهجمات واشتباكات بالعراق 15/01/2013 

انهياره بالكامل دون تسجيل  إلى أدىوفي اإلسكندرية أيضا، فجر مسلحون منزال، مما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125033-أول-شاب-يحرق-نفسه-باحتجاجات-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125033-أول-شاب-يحرق-نفسه-باحتجاجات-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125000-فلسطينيون-يعلنون-بناء-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124997-طائرة-ميغ-تقصف-مواقع-تابعة-لنظام-الأسد-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124997-طائرة-ميغ-تقصف-مواقع-تابعة-لنظام-الأسد-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124996-الجزائر-تعلن-إنهاء-أزمة-رهائن-عين-أميناس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124996-الجزائر-تعلن-إنهاء-أزمة-رهائن-عين-أميناس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124945-مقتل-16-فلسطينياً-معظمهم-بتفجير-استهدف-مسجداً-في-سورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124944-قتلى-ومصابون-بهجمات-واشتباكات-بالعراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124944-قتلى-ومصابون-بهجمات-واشتباكات-بالعراق.html
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 .أي إصابات

  قتيالً في سوريا خالل أسبوع 1479: ناشطون 15/01/2013 

وقوع عدد من اإلصابات  إلى أدىكما تعرض مخيم الحسينية لقصف عنيف، ما 

 والجرحى

  مجلس الشورى المصري يقر اليوم قانون االنتخابات في جلسة طارئة 23/01/2013 

أو يكون مستقال وينضم لحزب رغم أن عدد كبير من النواب رفض الحذف، معتبرا أن 

 .إعادة إنتاج الحزب الوطني مرة أخرى سيؤدي إلىهذا االقتراح 

  شكل جديد للمقاومة الفلسطينية.. ''الباب''قرى  23/01/2013 

وحولت السلطات اإلسرائيلية باقي أراضي القرية إلى محميات طبيعية عن طريق ما 

سلب حقوق سكانها بالبناء وعزلها عن شمال  أدى إلى، ما "مالك الغائبينقانون أ"يسمى 

 غربي القدس

  ساعة تحت سريره بالجزائر 04رهينة يختبئ  23/01/2013 

وهدد الخاطفون بمهاجمة منشآت أخرى للطاقة بعدما شن الجيش الجزائري هجوما 

 .سقوط عشرات القتلى إلى أدىالقتحام الموقع األمر الذي 

  الجزائر تعلن إنهاء أزمة رهائن عين ميناس 23/01/2013 

إن قوة خاصة شنت هجوما أخيرا على المسلحين المتحصنين منذ ثالثة أيام في موقع عين 

 ...مسلحا 22مقتل  إلى أدىأميناس جنوبي شرق الجزائر ومن تبقى من رهائنهم، مما 

أن الجيش الجزائري ما زال يحاصر المسلحين الذين يحتجزون عشرة رهائن بعد الهجوم 

 261تحرير نحو مئة أجنبي من جملة  إلىنباء الجزائرية حسب وكالة األ أدىاألول الذي 

حسب وكالة األنباء  أدىوكان الهجوم السابق للجيش الجزائري الذي وقع قبل يومين قد 

 من خاطفيهم 29رهينة و 21مقتل  إلىالجزائرية 

  قتيالً في سوريا خالل أسبوع 1479: ناشطون 23/01/2013 

وقوع عدد من اإلصابات  أدى إلىكما تعرض مخيم الحسينية لقصف عنيف، ما 

 والجرحى

  مسلحون يفجرون انبوب النفط في محافظة شبوة جنوب اليمن 23/01/2013 

ء تصدير الغاز كلم شمال مينا 62فجروا انبوب النفط بمنطقة رضوم الواقعة على بعد "...

 ".تصاعد ألسنة اللهب من موقع اإلنفجار أدى الىالمسال بمنطقة بلحاف، األمر الذي 

  في حلب وقتلى وإعدامات في ريف دمشقالثوار يتقدمون  23/01/2013 

وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن الطيران الحربي أطلق ثالثة صواريخ على 

 سقوط عدد من القتلى إلى أدىالجهة الغربية للمخيم؛ مما 

 إصابة العشرات في قمع مسيرات الضفة األسبوعية 23/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124946-ناشطون-1079-قتيلاً-في-سوريا-خلال-أسبوع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124810-مجلس-الشورى-المصري-يقر-اليوم-قانون-الانتخابات-في-جلسة-طارئة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124810-مجلس-الشورى-المصري-يقر-اليوم-قانون-الانتخابات-في-جلسة-طارئة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124887-قرى-الباب-شكل-جديد-للمقاومة-الفلسطينية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124875-رهينة-يختبئ-40-ساعة-تحت-سريره-بالجزائر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124911-الجزائر-تعلن-إنهاء-أزمة-رهائن-عين-ميناس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124911-الجزائر-تعلن-إنهاء-أزمة-رهائن-عين-ميناس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124946-ناشطون-1079-قتيلاً-في-سوريا-خلال-أسبوع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124864-مسلحون-يفجرون-انبوب-النفط-في-محافظة-شبوة-جنوب-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124864-مسلحون-يفجرون-انبوب-النفط-في-محافظة-شبوة-جنوب-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124840-الثوار-يتقدمون-في-حلب-وقتلى-وإعدامات-في-ريف-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124823-إصابة-العشرات-في-قمع-مسيرات-الضفة-الأسبوعية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124823-إصابة-العشرات-في-قمع-مسيرات-الضفة-الأسبوعية.html
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إن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع 

أبو "وقنابل الصوت، باتجاه المشاركين عند وصولهم إلى األراضي المحررة المسماة 

 ...إصابة العشرات من المواطنين إلى أدىقرب جدار الفصل العنصري؛ ما " ليمون

 .إصابة العشرات بحاالت اختناق إلى أدىم؛ ما وأطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاهه

  مواجهات عنيفة في القدس بعد حصار المسجد العمري 23/01/2013 

اندالع مواجهات عنيفة في  أدى إلىفي حين رفض البعض تسليم بطاقاتهم الشخصية؛ ما 

 البلدة، حيث ألقى الجنود قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين

  عملية عسكرية جزائرية لتحرير الرهائن 29/02/2013 

مقتل رهائن وخاطفين في نفس » إلى أدىلكن الطيران الجزائري قصف السيارات مما 

 .«الوقت

لكنها أكدت تحرير ستمائة رهينة جزائري ورهائن أجانب، وسط معلومات عن قصف 

 .من خاطفيهم 25رهينة و 65 لمقتل أدىبالمروحيات 

  ''تل أبيب''متطرفون يهود يرفعون آذان الفجر بـ 29/01/2013 

بجميع اإلسرائيليين  سيؤديوحذر هؤالء المتطرفون من أن التصويت لألحزاب العربية 

 سماع هذا اآلذان لخمس مرات يوميا إلىاليهود 

  تعرض وزير في الحكومة اللبنانية إلطالق نار 29/01/2013 

تعرض الوزير في الحكومة اللبنانية فيصل كرامي ألطالق نار اليوم الجمعة في طرابلس 

 .اصابة أربعة شخاص بجروح الى ادىما 

انه لدى مرور موكب الوزير كرامي في احد شوارع طرابلس تعرض موكبه ألطالق نار 

 اصابة أربعة اشخاص بجروح الى ادى

  موجز أنباء العالم 29/01/2013 

عن رهائن لدى مجموعة  لالفراجالهجوم الذي شنه الجيش الجزائري الخميس  ادى

 مسلحة اسالمية في موقع النتاج الغاز جنوب شرق الجزائر

  عشرات القتلى في سوريا وقوات النظام تواصل قصفاً مكثفاً لداريا 29/01/2013 

 أدىة تعرضت بلدة كفر نبودة للقصف، مما استهدفت خاللها حاجز السكرية، وفي حما

 .سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب المرصدإلى 

سقوط عدد من القتلى وطمر عدد آخر تحت األنقاض، مشيرا إلى أن غالبية إلى  أدى

 .القتلى هم من الفلسطينيين

  تشّن حملة تحريض واسعة على المسجد األقصى« إسرائيل» 23/01/2013 

دائرة األوقاف اإلسالمية تقوم بأعمال ترميم وصيانة وأعمال في المسجد "ادعت فيها أن 

 تدمير اآلثارتؤدي إلى األقصى 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124821-مواجهات-عنيفة-في-القدس-بعد-حصار-المسجد-العمري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124821-مواجهات-عنيفة-في-القدس-بعد-حصار-المسجد-العمري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124723-عملية-عسكرية-جزائرية-لتحرير-الرهائن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124723-عملية-عسكرية-جزائرية-لتحرير-الرهائن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124772-متطرفون-يهود-يرفعون-آذان-الفجر-بـ-تل-أبيب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124777-تعرض-وزير-في-الحكومة-اللبنانية-لإطلاق-نار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124777-تعرض-وزير-في-الحكومة-اللبنانية-لإطلاق-نار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124764-موجز-أنباء-العالم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124764-موجز-أنباء-العالم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124724-عشرات-القتلى-في-سوريا-وقوات-النظام-تواصل-قصفاً-مكثفاً-لداريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124724-عشرات-القتلى-في-سوريا-وقوات-النظام-تواصل-قصفاً-مكثفاً-لداريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124703-
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  مقتل وإصابة العشرات في انفجارات بالعراق 23/01/2013 

حيث انفجرت سيارتان مفخختان بفارق زمني ضئيل، واستهدفتا حسينية ومديرية تربية 

 .آخرين 65سبعة أشخاص، وإصابة لمقتل  أدىالبلدة، مما 

كلم شمال  25)بأن عبوة الصقة انفجرت بحافلة تقل زوارا باكستانيين بمرآب عون 

 شخصا 23إلصابة  أدىصباح اليوم، مما ( كربالء

  من رهائن الجزائر وخاطفيهم بهجوم لمروحيات جزائرية 14مقتل  23/01/2013 

 .مدى خطورتهاإصابة رهينتين يابانيين بجروح، لم يحدد أدى إلى وإن القصف 

  تأسيس المؤتمر الوطني لسنة العراق 23/01/2013 

انهيار أّدى إلى سخ رت المؤسسات القضائية وبطريقة مفضوحة لهذا الغرض، األمر الذي 

 .سمعة القضاء العراقي محليا  وعالميا ، بحسب البيان

  معالم مدمرة ومشاهد دامية.. مخيم اليرموك 23/01/2013 

أن  المخيم كان خالل وجوده وال زال يتعرض لقصف عنيف من قبل قوات ويُشير إلى 

 ...كبير أدى لدمارالنظام السوري ما 

  مجزرة جامعة حلب محاولة لتدمير النسيج السوري: هللافضل  23/01/2013 

 91أكثر من  أدى لمقتلوقصف جيش نظام بشار األسد جامعة حلب، أمس الثالثاء، ما 

 .آخرين، بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان 235شخصا  وجرح 

  قتيال في سوريا وانفجارات تهز إدلب 66 23/01/2013 

وتتعرض مدينة داريا في ريف دمشق لقصف القوات الحكومية، للشهر الثاني على 

 أشخاص 5مقتل  أدى إلىالتوالي، ما 

  استشهاد فتى برصاص االحتالل اإلسرائيلي في رام هللا 23/01/2013 

أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي باتجاه محتجين على االستيطان بالقرب من 

 .الفتى عوض أدى الستشهادجدار الضم والتوسع العنصري في القرية، ما 

  ألف الجئ فلسطيني يعيشون في كيلو متر مربع بلبنان 81 25/01/2013 

النقمة ما قد األمور ستذهب نحو انفجار أمني باعتبار أن الفقر والعوز يولدان اليأس و"

 ".هؤالء األفراد إلشعال فتنة يؤدي الستغالل

  عناوين الصحف اإلسرائيلية الثالثاء 25/01/2013 

مرض الربو  يؤدي الىقد ( الوجبات السريعة" )جانك فود"دراسة جديدة تشير الى ان ال

 .عند االطفال

  ''البدرشين''لقطارات بمصر بعد حادث اشتباكات وإيقاف  25/01/2013 

عندما انقلبت عربة قطار مستأجر لنقل المجندين بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، 

 جنديا 23 أدى لمقتلكان قادما من محافظة أسيوط نحو القاهرة، ما 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124706-مقتل-وإصابة-العشرات-في-انفجارات-بالعراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124706-مقتل-وإصابة-العشرات-في-انفجارات-بالعراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124675-مقتل-50-من-رهائن-الجزائر-وخاطفيهم-بهجوم-لمروحيات-جزائرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124558-تأسيس-المؤتمر-الوطني-لسنة-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124558-تأسيس-المؤتمر-الوطني-لسنة-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124530-مخيم-اليرموك-معالم-مدمرة-ومشاهد-دامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124517-فضل-الله-مجزرة-جامعة-حلب-محاولة-لتدمير-النسيج-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124511-66-قتيلا-في-سوريا-وانفجارات-تهز-إدلب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124431-استشهاد-فتى-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124431-استشهاد-فتى-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124293-85-ألف-لاجئ-فلسطيني-يعيشون-في-كيلو-متر-مربع-بلبنان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124276-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124276-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124361-اشتباكات-وإيقاف-لقطارات-بمصر-بعد-حادث-البدرشين.html
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  هل يُحقن المعتقلون السوريون بمواد سامة؟ 25/01/2013 

، كما لم يستبعد أن يكون سوء التغذية في المعتقل أدى لوفاتهولم يحصل على العالج مما 

 .ر الدم مما فاقم وضعهسبب له فق

  مصرياً بحادث قطار 19وفاة .. بالصور 25/01/2013 

 .استقالة وزير النقل وقيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على االهمال الىالحادث  وادى

شخصا على  635مقتل حوالى  الىحريق اندلع في قطار  ادى 1551فبراير /وفي شباط

 .مسافة اربعين كلم جنوب العاصمة

  مليون دوالر 144مصر تستقبل استثمارات سورية بنحو  25/01/2013 

بالمئة  25ارتفاع في األسعار بنسبة تصل إلى  إلىتهافت السوريون على المنازل  أدىو

 في بعض األحيان

 تحرك لرفع ملف سوريا إلى الجنايات الدولية  25/01/2013 

قذيفة  اليوم داريا اطلقوا من ارهابيين"ان " سانا"وقالت وكالة االنباء الرسمية السورية 

 ".ونساء اطفال ضحايا بينهم وقوع الى" ادى، ما "مدنيا المعضمية اصابت مبنى اهباتج

  موجز أخبار العالم االثنين 22/01/2013 

 يؤدياصال حسب رأيها، لن " يستحيل تنفيذه"المسبق الذي  واعتبرت ان هذا الشرط

 .وقوع المزيد من الضحايا، محملة الذين يؤيدون هذا الخيار مسؤولية ذلك الىسوى 

  هل يُحقن المعتقلون السوريون بمواد سامة؟ 22/01/2013 

قد يكون أمجد عاني من التهاب حاد بالمعدة، أو قرحة سببت نزيفا داخليا بالجهاز 

 أدى لوفاتهالهضمي ولم يحصل على العالج مما 

  تستقبل استثمارات وعماال سوريينمصر  22/01/2013 

بالمئة  25ارتفاع في األسعار بنسبة تصل إلى  إلىتهافت السوريون على المنازل  أدىو

 .في بعض األحيان، حسب مهدي األمير، سمسار عقارات

  عيون شبانة تكتحل برؤية ابنته األولى.. عاماً من األسر 04بعد  22/01/2013 

عمل المجاهد عباس شبانة خالل نشاطه القسامي مع المجاهد عماد عقل، وكان منسقا  بين 

 13/21/2331اعتقاله األخير يوم  أدى إلىالكتائب في الضفة والقطاع، األمر الذي 

 محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة مبارك 22/01/2013 

" قاتل"وأخذ عدد من المارة يرددون هتافات مناوئة للرئيس السابق ووصفوه بأنه 

 اشتباكات لعدة دقائق بين الطرفين أدى لحدوثوحاولوا منع أنصاره من الهتاف له؛ ما 

 أولمرت يجدد تخوفه من اندالع انتفاضة ثالثة  26/01/2013 

إن عدم : "وقال أولمرت في تصريحات أدلى بها خالل مقابلة مع التلفزيون العبري

 "انفجار األوضاع في الضفة الغربية يؤدي إلىاستئناف المفاوضات من شأنه أن 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124298-هل-يُحقن-المعتقلون-السوريون-بمواد-سامة؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124298-هل-يُحقن-المعتقلون-السوريون-بمواد-سامة؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124279-بالصور-وفاة-19-مصرياً-بحادث-قطار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124219-مصر-تستقبل-استثمارات-سورية-بنحو-500-مليون-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124220-تحرك-لرفع-ملف-سوريا-إلى-الجنايات-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124220-تحرك-لرفع-ملف-سوريا-إلى-الجنايات-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124112-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124112-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124171-هل-يُحقن-المعتقلون-السوريون-بمواد-سامة؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124171-هل-يُحقن-المعتقلون-السوريون-بمواد-سامة؟.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124142-مصر-تستقبل-استثمارات-وعمالا-سوريين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124027-بعد-20-عاماً-من-الأسر-عيون-شبانة-تكتحل-برؤية-ابنته-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124034-محكمة-النقض-تقرر-إعادة-محاكمة-مبارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124034-محكمة-النقض-تقرر-إعادة-محاكمة-مبارك.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123898-أولمرت-يجدد-تخوفه-من-اندلاع-انتفاضة-ثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123898-أولمرت-يجدد-تخوفه-من-اندلاع-انتفاضة-ثالثة.html
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  معارك وقصف في ريف دمشق وحول المطارات العسكرية 26/01/2013 

مقتل وجرح  إلى أدىكما استهدف القصف بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما 

 .يد من األشخاص، فضال عن هدم منازل عدةالعد

مقتل  إلى أدىوفي ريف حمص الشمالي، قصفت طائرات الميغ مدينة الرستن، مما 

 وجرح العشرات

  صحفيون سوريون يقاتلون لنقل حقائق الحرب بعيداً عن الضغط والترويج السياسي 12/01/2013 

اإللتفاف على الثورة بشكل عام  يؤدي الىهذا أمر خطير قد "واعتبر كاتب المقال ان 

 ".وعلى الجيش الحر بشكل خاص؛ ما يشكل عائقا كبيرا أمام التقدم المرجو من الثورة

  متضامنين 0تالل يقمع مسيرات الضفة ويعتقل االح 12/01/2013 

واستهدفت المشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط 

 .إصابة العشرات باالختناق أدى إلىوقنابل الصوت والمياه العادمة؛ ما 

  تركيا تحتجز طائرة قادمة من اإلمارات تنقل ذهبا الى ايران 11/01/2013 

من الشلل لقطاعي الطاقة  مزيد تؤدي الىفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران 

 والنقل البحري في ايران

  عناوين الصحف اإلسرائيلية الجمعة 11/01/2013 

 يفةمن المارة بصورة طف 3إصابة  يؤدي إلىاالنفجار 

  مستوطنون يقتلعون مئتي شجرة زيتون شمال الضفة الغربية 11/01/2013 

ورشق الشبان الفلسطينيون بالحجارة والثلوج المستوطنين الذين ردوا بإطالق النيران؛ 

 (.عاما 29)اصابة شاب يدعى عمار مسامير  ادى الىمما 

  اتخذت بحقهم« سادية»أسرى عتصيون يشكون من إجراءات  11/01/2013 

دخول  أدى إلىيوجد في كل زنزانة حمام وشباك واحد ال يمكن إغالقه؛ ما : "وأضافوا

 ".المياه لغرف األسرى، وامتألت أغطيتهم بالماء

  عناوين الصحف اإلسرائيلية الجمعة 11/01/2013 

تسمم عدد  أدى إلىطفلة تحضر إلى روضة أطفال أقراص أدوية وجدتها في البيت مما 

 من األطفال ونقلهم إلى المستشفى

  قتيال في أدمى هجمات تشهدها باكستان منذ سنوات 111 11/01/2013 

لاللبسة شمال غرب بيشاور  تفجير سيارة في سوق ادىاكتوبر، /تشرين االول 19وفي 

 شخصا 262مقتل  الى

  ثالثة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في بغداد 11/01/2013 

 .الضحايا ادى لوقوعواشار الى وجود تجمع لحافالت صغيرة عند موقع االنفجار ما 

ً « المتضامنون» 09/01/2013    ينعشون فنادق غزة مؤقتا

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123924-معارك-وقصف-في-ريف-دمشق-وحول-المطارات-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123924-معارك-وقصف-في-ريف-دمشق-وحول-المطارات-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123797-صحفيون-سوريون-يقاتلون-لنقل-حقائق-الحرب-بعيداً-عن-الضغط-والترويج-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123797-صحفيون-سوريون-يقاتلون-لنقل-حقائق-الحرب-بعيداً-عن-الضغط-والترويج-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123800-الاحتلال-يقمع-مسيرات-الضفة-ويعتقل-4-متضامنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123726-تركيا-تحتجز-طائرة-قادمة-من-الإمارات-تنقل-ذهبا-الى-ايران.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123726-تركيا-تحتجز-طائرة-قادمة-من-الإمارات-تنقل-ذهبا-الى-ايران.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123724-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الجمعة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123724-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الجمعة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123781-مستوطنون-يقتلعون-مئتي-شجرة-زيتون-شمال-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123781-مستوطنون-يقتلعون-مئتي-شجرة-زيتون-شمال-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123780-أسرى-عتصيون-يشكون-من-إجراءات-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123724-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الجمعة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123724-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الجمعة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123749-115-قتيلا-في-أدمى-هجمات-تشهدها-باكستان-منذ-سنوات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123681-ثلاثة-قتلى-في-انفجار-سيارة-مفخخة-في-بغداد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123681-ثلاثة-قتلى-في-انفجار-سيارة-مفخخة-في-بغداد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123575-
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تقليل نسبة البطالة وتشغيل المئات من  إلى يؤديوأشارت إلى أن انتعاش القطاع الفندقي 

 .عمال الخدمات الفندقية واإلداريين والمحاسبين وغيرهم

وفي الفترات التي يغيب فيها المتضامنون والصحفيون األجانب والعاملون في المؤسسات 

 ".إغالق العديد منها إلى تؤديالدولية فإن انتكاسة شديدة تصيب الفنادق قد 

  الثوار يسيطرون على مساحات واسعة من مطار عسكري 09/01/2013 

مارس /الف شخص منذ بدئه في اذار 35مقتل اكثر من  الىالنزاع السوري  ادىو

 .، بحسب ارقام االمم المتحدة1522

  موجز أخبار العالم األربعاء 03/01/2013 

 ادى الىالذي " المشين"اعلن وزير الخارجية الهندي ان نيودلهي سترد على الهجوم 

 .مقتل اثنين من جنودها بايدي قوات باكستانية، وفق ما افاد الجيش الهندي

ً ينع« المتضامنون» 03/01/2013    شون فنادق غزة مؤقتا

تحقيق أرباح جيدة عوضت قليال   إلى أدى، مما %95أما حاليا  فتبلغ نسبة إشغال الغرف 

 ".من الخسائر التي وقعت في الفترة الماضية

  التهدئة هزت قوة الردع اإلسرائيلية وعززت قوة حماس 08/01/2013 

في المقابل، إطالق الصواريخ بشكل مكثف في المستقبل سيشل المدينة اقتصاديا ، وربما »

 «إخالئها يؤدي إلى

  لقاء عباس بالمبعوث االمريكي الى عمان بسبب المنخفضنقل  08/01/2013 

وكان مقررا أن يتم اللقاء في رام هللا بالضفة الغربية، لكن المنخفض الجوي الذي يجتاح 

 .نقل مكانه أدى إلىالمنطقة، 

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في مدن الضفة الغربية 08/01/2013 

 15)الصليبي كما أطلقت قوات االحتالل الرصاص صوب الشاب عالء عيسى صافي 

ا  إصابته بعيار ناري في كتفه أدى إلىما ( عام 

  موجز أخبار العالم االثنين 07/01/2013 

اطالق صواريخ من طائرات اميركية من دون طيار على مخابىء لطالبان في شمال  ادى

 مقاتال على االقل 21مقتل  الىغرب باكستان على مقربة من الحدود االفغانية 

  األسير محمود شبانة يعاني صعوبة في التنفس والنطق داخل السجن 07/01/2013 

تفاقم وضعه الصحي، ويصبح  إلى تؤديويخشى من تناول األدوية المقدمة له، كونها 

 .بسببها غير قادر على التنفس

ا أفقده القدرة على الكالم، باإلضافة إلى وجود فطريات بشكل كبير على لسانه وحلق ه، مم 

 .األوتار الصوتية وضيق مجرى التنفس لديه لتضخم وأّدى

 وقفة ألهالي المعتقلين المصريين باإلمارات  03/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123652-الثوار-يسيطرون-على-مساحات-واسعة-من-مطار-عسكري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123652-الثوار-يسيطرون-على-مساحات-واسعة-من-مطار-عسكري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123613-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123613-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123575-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123398-التهدئة-هزت-قوة-الردع-الإسرائيلية-وعززت-قوة-حماس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123398-التهدئة-هزت-قوة-الردع-الإسرائيلية-وعززت-قوة-حماس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123471-نقل-لقاء-عباس-بالمبعوث-الامريكي-الى-عمان-بسبب-المنخفض.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123399-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقالات-ومداهمات-في-مدن-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123399-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقالات-ومداهمات-في-مدن-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123236-الأسير-محمود-شبانة-يعاني-صعوبة-في-التنفس-والنطق-داخل-السجن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123236-الأسير-محمود-شبانة-يعاني-صعوبة-في-التنفس-والنطق-داخل-السجن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123271-وقفة-لأهالي-المعتقلين-المصريين-بالإمارات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123271-وقفة-لأهالي-المعتقلين-المصريين-بالإمارات.html
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وهاجم عدد من البلطجية أهالي المعتقلين أثناء الوقفة مستخدمين عصى وحديد وصواعق 

 .إصابة عدد كبير من األهالي أدى إلىكهربائية، مما 

  والد الهندية ضحية االغتصاب الجماعي يكشف اسمها.. ألول مرة 03/01/2013 

انفجار الغضب في جميع أنحاء الهند من االعتداءات  إلىهذا االعتداء الوحشي  وأدى

 ...وجرائم االغتصاب

  عناوين الصحف اإلسرائيلية 04/01/2013 

 .مقاعد  25خسارة  سيؤدي الىالناشط الليكودي موشيه فيغلين يقول ان ليبرمان 

  مليون نسمة والصراع القادم ديمغرافي 11.6الفلسطينيون في العالم  04/01/2013 

ئل من أجل انتزاع هذه الحقوق، وهذه زاد عدد المطالبين بحقوقهم وزادت األدوات والوسا

 عدم استقرار الصهاينة مدنيا ووطنيا ستؤدي إلىالزيادة السكانية الفلسطينية 

  مواجهات عنيفة في تصدي الفلسطينيين لقوة إسرائيلية اقتحمت جنين 04/01/2013 

قوات االحتالل بالحجارة مما وقالت مصادر محلية إن عشرات الشبان تجمعوا ورشقوا 

 إصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع أدى إلى

  1997رئيس أركان تركي سابق يمثل أمام القضاء لتوضيح دوره في انقالب عام  04/01/2013 

، بإفادته الخميس في انقرة في 2339و 2332الرجل االول في الجيش التركي بين عامي 

 اعتقال عدد من كبار الضباط أدى إلىإطار تحقيق فتح العام الماضي و

  معتصمو العراق يعلنون مطالبهم من المالكي 04/01/2013 

يؤكد أن الشعب فقد ثقته في قدرة الحكومة على »وأضاف النجيفي أن اللجوء إلى التظاهر 

 بروز أزمة ثقة كبيرة بينها وبين الشعب أدى إلىاحتواء تطلعاته، مما 

  طائرة أمريكية تغتال أحد قادة طالبان باكستان 04/01/2013 

هجمات واضاف ان مقتل المال نذير سيعقد االمور على السلطات الباكستانية التي تواجه 

 .في المنطقة« مزيد من الفوضى» يؤدي الىطالبان الباكستانيين ويمكن ان 

  البان باكستانطائرة أمريكية تغتال أحد قادة ط 04/01/2013 

واضاف ان مقتل المال نذير سيعقد االمور على السلطات الباكستانية التي تواجه هجمات 

 .في المنطقة« مزيد من الفوضى» يؤدي الىطالبان الباكستانيين ويمكن ان 

 االحتالل يكثف االعتقال لمنع انتفاضة ثالثة  03/01/2013 

 .نتائج عكسية تؤدي الىولكن االحداث االخيرة تشير الى ان سياسة مشابهة قد 

  برلمان العراق يبحث مطالب المتظاهرين االحد القادم 03/01/2013 

إشاعة  سيؤدي إلىاختراق المظاهرات ومحاوالتهم المكشوفة لركوب الموجة، مما "

 "…الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم األهلي

  يناير للنيابة01إحالة تقرير تقصي الحقائق عن شهداء : مصر 03/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123288-لأول-مرة-والد-الهندية-ضحية-الاغتصاب-الجماعي-يكشف-اسمها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123195-الفلسطينيون-في-العالم-11-6-مليون-نسمة-والصراع-القادم-ديمغرافي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123196-مواجهات-عنيفة-في-تصدي-الفلسطينيين-لقوة-إسرائيلية-اقتحمت-جنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123196-مواجهات-عنيفة-في-تصدي-الفلسطينيين-لقوة-إسرائيلية-اقتحمت-جنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123193-رئيس-أركان-تركي-سابق-يمثل-أمام-القضاء-لتوضيح-دوره-في-انقلاب-عام-1997.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123189-معتصمو-العراق-يعلنون-مطالبهم-من-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123189-معتصمو-العراق-يعلنون-مطالبهم-من-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123156-طائرة-أمريكية-تغتال-أحد-قادة-طالبان-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123156-طائرة-أمريكية-تغتال-أحد-قادة-طالبان-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123156-طائرة-أمريكية-تغتال-أحد-قادة-طالبان-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123098-الاحتلال-يكثف-الاعتقال-لمنع-انتفاضة-ثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123098-الاحتلال-يكثف-الاعتقال-لمنع-انتفاضة-ثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123078-برلمان-العراق-يبحث-مطالب-المتظاهرين-الاحد-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123078-برلمان-العراق-يبحث-مطالب-المتظاهرين-الاحد-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123077-مصر-إحالة-تقرير-تقصي-الحقائق-عن-شهداء-25يناير-للنيابة.html
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إعادة  تؤدي إلىاندلعت ضده من خالل التغطيات التليفزيونية، وهي الحقيقة التي قد 

 عاما 92محاكمة مبارك البالغ من العمر 

  ''بن الدن''تحقيق أميركي بشأن فيلم  06/01/2013 

الحصول على  أدى إلىغير دقيق ومضلل للغاية في إظهاره أن التعذيب "إن الفيلم 

 .الذي يوجد به بن الدن" معلومات قادت إلى الموقع

  الثوار يسعون للسيطرة على مطار تفتناز 06/01/2013 

وبث ناشطون صورا لقصف قوات النظام على عدد من المباني في الغوطة الغربية ما 

 .بة عدد من المدنيين بجروح بينهم أطفالدمار بعضها وإصا أدى إلى

  أسرى سجن إيشل يحضرون لخطوات احتجاجية: «واعد» 06/01/2013 

ستبدأ خالل األيام القليلة القادمة وسيكون عنوانها العصيان المدني ورفض كل القرارات "

 ...".االستشهاد إلىاألمر  أدىالمجحفة من قبل إدارة السجن حتى ولو 

  يستغيث إلنقاذ اسير فقد صوته'' أحرار''مركز  01/01/2013 

 إلى تؤديوهو حاليا  ال يستطيع الكالم إطالقا ، ويخشى تناول األدوية المقدمة له، كونها 

 .تفاقم وضعه الصحي، ويصبح بسببها غير قادر على التنفس وال الحديث

ن تقديم أي عالج ال يتالءم مع األسير محمود حذر الخفش مصلحة السجون اإلسرائيلية م

تدهور أكبر في وضعه الصحي، كما حدث مع األسير المحرر أشرف  إلى ويؤديشبانة، 

عطل في الدماغ جعله اآلن في حالة  إلى أدىأبو ذريع والذي حقن بمضاد لإلنفلونزا 

 .غيبوبة كاملة

باإلضافة إلى وجود فطريات بشكل كبير على لسانه وحلقه، مما أفقده القدرة على الكالم، 

 .األوتار الصوتية وضيق مجرى التنفس لديه لتضخم وأدى

  االنفصاليون يقاطعون الحوار باليمن 01/01/2013 

حل القضية الجنوبية وإنما  إلى يؤديمؤكدا  أن مطلب االنفصال الذي ينادي به البعض لن 

 .والتشرذم وتقسيم اليمن إلى دويالت صغيرةإلى المزيد من التجزؤ 

  موجز أخبار العالم األربعاء 01/01/2013 

ي احد االحياء الشعبية في بانغي، مقتل شاب مسلم مقرب من التمرد ليلة االثنين الثالثاء ف

 مواجهات الثالثاء اوقعت قتيال في صفوف الشرطة ادى الىما 

  النواب يقر خطة لتجنب هاوية ماليةمجلس : أميركا 01/01/2013 

 زيادة تلقائية في الضرائب على األميركيين سيؤدي إلىإذ أن عدم اعتمادها كان 

  مستعدون للتجاوب مع أي مبادرة: السوري النظام 01/01/2013 

انتخابات إما  تؤدي إلىوقف إطالق النار وتشكيل حكومة كاملة الصالحيات وخطوات "

 "رئاسية أو برلمانية

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123095-تحقيق-أميركي-بشأن-فيلم-بن-لادن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123027-الثوار-يسعون-للسيطرة-على-مطار-تفتناز.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123027-الثوار-يسعون-للسيطرة-على-مطار-تفتناز.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122979-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122909-مركز-أحرار-يستغيث-لإنقاذ-اسير-فقد-صوته.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122901-الانفصاليون-يقاطعون-الحوار-باليمن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122901-الانفصاليون-يقاطعون-الحوار-باليمن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122870-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122870-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122884-أميركا-مجلس-النواب-يقر-خطة-لتجنب-هاوية-مالية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122814-النظام-السوري-مستعدون-للتجاوب-مع-أي-مبادرة.html
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  البشير يدعو المتمردين لحوار الدستور 01/01/2013 

ويشار إلى أن مشروع تعلية سد الروصيرص سيسهم في التوسع في الزراعة المروية 

 زيادة السعة التخزينية لبحيرة السد ؤدي إلىيإلى نحو مليوني فدان، كما 

  طمون العتقال مطاردينمواجهات عنيفة وإصابة العشرات إثر اقتحام بلدة  01/01/2013 

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين في البلدة، واعتدت 

 .وقوع مواجهات تدخل على أثرها الجيش اإلسرائيلي إلى أدىعليهم؛ مما 

 أدىوأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على يوسف، بضربه على الرأس والصدر؛ مما 

 .وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس إصابته بجروح بالغة، إلى

 ديد بالتهجير من بيوتهم الفلسطينيون في وادي المالح يستقبلون العام الج 01/01/2013 

مجتمعين  1522و 1525اإلخالء ووقف العمل والهدم، في حين أنها بلغت في عامي 

ا، مما  621  .تشريد الكثير من العائالت وتركهم في العراء أدى إلىإخطار 

ً « وسام شرف»منح مجندة إسرائيلية  01/01/2013    لقتلها فتى فلسطينيا

ا   استشهاده على الفور أدى إلىبزعم محاولته مهاجمة جندي إسرائيلي؛ مم 

  أطفال بحريق في مخيم أطمة السوري 1وفاة  01/01/2013 

جرح ثمانية سوريين بينهم خمسة أطفال، نقلوا على الفور إلى الحدود  إلىالحريق  أدىو

 التركية

  تواصل خروج المظاهرات في الرمادي وكركوك والموصل والفلوجة 02/01/2013 

انفجار ال يحمد  إلى يؤديإقحام الجيش والقوة األمنية في قمع التظاهرات ألن ذلك سوف 

 .، مطالبا بحلول حسب الدستور«عقباه

 ليبيا األكثر انتعاشا بين اقتصاديات الربيع العربي 02/01/2013 

فائض في  إلىارتفاع اإليرادات النفطية الليبية  يؤديويتوقع صندوق النقد الدولي أن 

 من إجمالي الناتج المحلي% 23الموازنة العامة يبلغ 

  لحل األزمة بالحوار« أي مبادرة»النظام السوري يؤكد تجاوبه مع  02/01/2013 

انتخابات إما  تؤدي إلىوقف اطالق النار وتشكيل حكومة كاملة الصالحيات وخطوات "

 "رئاسية أو برلمانية

  ايام من قوات االسد 14محاصر منذ '' اليرموك'': حماس 02/01/2013 

يتعرض المخيم باستمرار الى سقوط العشرات من قذائف الهاون على بيوت المواطنين "

 ".سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين أدى إلىاآلمنين، مما 

 

  

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122810-البشير-يدعو-المتمردين-لحوار-الدستور.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122810-البشير-يدعو-المتمردين-لحوار-الدستور.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122861-مواجهات-عنيفة-وإصابة-العشرات-إثر-اقتحام-بلدة-طمون-لاعتقال-مطاردين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122860-الفلسطينيون-في-وادي-المالح-يستقبلون-العام-الجديد-بالتهجير-من-بيوتهم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122819-منح-مجندة-إسرائيلية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122813-وفاة-5-أطفال-بحريق-في-مخيم-أطمة-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122812-تواصل-خروج-المظاهرات-في-الرمادي-وكركوك-والموصل-والفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122812-تواصل-خروج-المظاهرات-في-الرمادي-وكركوك-والموصل-والفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122747-ليبيا-الأكثر-انتعاشا-بين-اقتصاديات-الربيع-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122747-ليبيا-الأكثر-انتعاشا-بين-اقتصاديات-الربيع-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/122703-النظام-السوري-يؤكد-تجاوبه-مع-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/122770-حماس-اليرموك-محاصر-منذ-10-ايام-من-قوات-الاسد.html
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رياضة -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha  

  اتحاد الكرة يطلب من األندية التقيد بالتعامل مع وكالء الالعبين المرخصين 29/05/2013 

عدم المصادقة على أي   إلى يؤدياألمر الذي أن  هذه التعاقدات تعتبر مخالفة للتعليمات، 

 تعاقد

  «ويمبلي»دورتموند من حافة اإلفالس إلى قمة  22/05/2013 

االكتفاء بالمركز الحادي  الىبه  ادىتراجعا كبيرا للفريق؛ ما  1555-2333وشهد موسم 

 .عشر في العام الذي اصبح فيه اول فريق الماني يدخل البورصة

  بورتو يحرز لقبه السابع والعشرين 22/05/2013 

لركلة جزاء  16وافتتح بورتو التسجيل مبكرا عندما انبرى لوتشو غونزاليز في الدقيقة 

 .نيله البطاقة الحمراء إلى أدىناجحة إثر خطأ فادح من منافسه جيمس رودريغيز 

ا   51إضافة هدف آخر في الدقيقة  إلى أدىوسيطر بورتو بعد ذلك على جو المباراة مم 

صيحات مدوية من جمهور الفريق الذي أخذ  إلى أّدىجاء بواسطة جاكسون مارتينيز 

 .«اللقب..اللقب»: يردد

  عاما 10عمره  لاير مدريد لنفض غبار الموسم واتلتيكو لفك نحس 23/05/2013 

األرجح إلى  تؤدي علىلكن األخطر هو األزمة التي يعيشها الفريق في كواليسه والتي قد 

 عودة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تشلسي اإلنكليزي وحلول اإليطالي

  الكويت يستقبل دهوك لمواصلة مشواره نحو اللقب 22/05/2013 

المباراة مبدئيا ستكون صعبة على الطرفين؛ النها حاسمة ومصيرية على طريق استكمال 

 .«الفوز يؤدي الىمشوار المسابقة ونأمل ان نستثمر كل شيء 

  بعد فوز برشلونة على ميالن« المدريدي»مشجع عراقي يقتل صديقه  26/05/2013 

االعتداء على الطرف  يؤدي إلىإن ه نوع من السلوك الجمعي المتحمس الذي : "وأضافت

 "اآلخر المضاد له

  تجتاز الحواجز مضيئة كأس الدوري« شباب األردن»شمس  53/05/2013 

حيث إن االستقرار الفني واإلداري ومن بعده الصفقات المميزة من الالعبين المحليين 

 القبض على أهم األلقاب المحلية إلىفي النهاية  أدىوالمحترفين، 

 ماراكانا حزن البرازيل وأملها  55/05/2013 

وفاة ثالثة أشخاص وإصابة أكثر  أدى إلىما " ماركانا"انهار قسم من المدرج العلوي لـ

 .آخرين 55من 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142970-دورتموند-من-حافة-الإفلاس-إلى-قمة-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142480-بورتو-يحرز-لقبه-السابع-والعشرين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142480-بورتو-يحرز-لقبه-السابع-والعشرين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141831-ريال-مدريد-لنفض-غبار-الموسم-واتلتيكو-لفك-نحس-عمره-14-عاما.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/141364-الكويت-يستقبل-دهوك-لمواصلة-مشواره-نحو-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/141364-الكويت-يستقبل-دهوك-لمواصلة-مشواره-نحو-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133166-مشجع-عراقي-يقتل-صديقه-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140315-شمس-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139986-ماراكانا-حزن-البرازيل-وأملها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139986-ماراكانا-حزن-البرازيل-وأملها.html
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  طموح العين إلحراز الثالثية يصطدم بعقبة األهلي في نصف النهائي 55/05/2013 

ض الحكم المساعد العتداء من قبل أحد مشجعي األهلي، ما  اعتبار  إلىالحقا  أّدىبعد تعرُّ

 .صفر بقرار اتحادي-6العين فائزا 

  عمالقا القاهرة يسعيان إلى الحفاظ على هيبتهما في افريقيا رغم أزمات الداخل 15/02/2013 

إلغاء تعاقد النادي  أدى الىحيث تراجع الرعاة عن سداد أقساط رعاية النادي؛ األمر الذي 

 مع الوكالة اإلعالنية في الموسم الماضي

  لوتوس يقلل من أهمية الحديث عن انتقال رايكونن إلى ريد بول 23/02/2013 

اصطدامه  كان ممكنا للسائق الفنلندي لوال تنازله عن المركز الثاني عند االنطالق ثم

تضرر  إلى أّدىمرسيدس المكسيكي سيرخيو بيريز خالل السباق ما -بسائق ماكالرين

 .مقدمة سيارته

  المركز الثانياألهلي اإلماراتي يحسم موقعة  23/02/2013 

ارتفاع أسهم العين بإحراز اللقب مبكرا، إذ يكفيه تخطذي ضيفه  إلىفوز األهلي  أّدىو

 .دبي في الجولة المقبلة ليصعد لمنصة التتويج للمرة الحادية عشرة في تاريخه

 23/02/2013  ً   أنا البطل الحقيقي: شباب األردن يعلنها رسميا

تراجع نتائجه في المدة  أدى إلىوأضرب العبوه مرات عديدة عن التدريبات؛ وهذا ما 

 .األخيرة

 القصاص رئيساً لنادي شباب الحسين بالتزكية  22/02/2013 

وبين ضرورة اعادة االعتبار لفريق لكرة القدم في النادي الذي عانى في اآلونة االخيرة 

 هبوطه للدرجة االولى أدى إلىتائج تراجعا في الن

 اتلتيكو يواصل نزيف النقاط  53/02/2013 

 أّدىركلة جزاء عبر روبرتو سولدادو وتسبب بها البرتغالي هنريكه فونسيكا سيرينو ما 

 (.53)طرده  إلى

  اشتباكات بين الدرك ومشجعي الفيصلي 55/02/2013 

ويشهد مكان االعتصام انتشارا  كثيفا  لقوات الدرك التي منعت المحتجين من اقتحام 

 .وقوع اشتباك عنيف بين الطرفين إلى أدىالنادي، األمر الذي 

  بعد فوز برشلونة على ميالن« المدريدي»صديقه مشجع عراقي يقتل  62/06/2013 

االعتداء على الطرف  إلى يؤديإن ه نوع من السلوك الجمعي المتحمس الذي : "وأضافت

 "اآلخر المضاد له

  الوحدات والفيصلي قمة المتعة والبقعة والرمثا تشابه أفكار 13/06/2013 

احتجاب الالعبين أكثر  إلى أّدىوخالل األيام الماضية واجهت الفريق أزمة الرواتب ما 

ة عن التدريبات  من مر 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139983-طموح-العين-لإحراز-الثلاثية-يصطدم-بعقبة-الأهلي-في-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139983-طموح-العين-لإحراز-الثلاثية-يصطدم-بعقبة-الأهلي-في-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/138043-عملاقا-القاهرة-يسعيان-إلى-الحفاظ-على-هيبتهما-في-افريقيا-رغم-أزمات-الداخل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/138043-عملاقا-القاهرة-يسعيان-إلى-الحفاظ-على-هيبتهما-في-افريقيا-رغم-أزمات-الداخل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137660-لوتوس-يقلل-من-أهمية-الحديث-عن-انتقال-رايكونن-إلى-ريد-بول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137660-لوتوس-يقلل-من-أهمية-الحديث-عن-انتقال-رايكونن-إلى-ريد-بول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137646-الأهلي-الإماراتي-يحسم-موقعة-المركز-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/137497-شباب-الأردن-يعلنها-رسمياً-أنا-البطل-الحقيقي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/137177-القصاص-رئيساً-لنادي-شباب-الحسين-بالتزكية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/137177-القصاص-رئيساً-لنادي-شباب-الحسين-بالتزكية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136507-اتلتيكو-يواصل-نزيف-النقاط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136507-اتلتيكو-يواصل-نزيف-النقاط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135941-اشتباكات-بين-الدرك-ومشجعي-الفيصلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135941-اشتباكات-بين-الدرك-ومشجعي-الفيصلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133166-مشجع-عراقي-يقتل-صديقه-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134973-الوحدات-والفيصلي-قمة-المتعة-والبقعة-والرمثا-تشابه-أفكار.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134973-الوحدات-والفيصلي-قمة-المتعة-والبقعة-والرمثا-تشابه-أفكار.html
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  إرجاء مباراة البقعة والجزيرة ألجل غير مسمى 25/06/2013 

على الرغم من عدم صالحيته في ظل أن نقل المباراة إلقامتها بعد ساعتين على استاد 

 ارتباك الفريق إلى سيؤديعمان الدولي 

إال أن ضغط رزنامة الموسم الكروي المحلي واستضافة العديد من المنتخبات لتخوض 

 تكشف صالحية المالعب في هذا الموسم إلى أدىلقاءاتها في عمان، 

  بداية جيدة لفيدرر ونادال وخروج فيرر 25/06/2013 

وبطولة الماسترز لالعبين الثمانية األوائل في نهاية الموسم وبطولة أستراليا المفتوحة في 

 تراجعه إلى المركز الخامس إلى أّدىأول الموسم الحالي ما 

  يوفنتوس وباريس سان جرمان إلى ربع النهائي 53/06/2013 

واستبعد أيضا عن التشكيلة كال من السويسري ستيفان ليشتشتاينر وكالوديو ماركيزيو 

 ...حرمانه من المشاركة تؤدي إلىقة صفراء خوفا من نيل أي  منهما بطا

  حكم لبناني يتعرض للضرب..بالفيديو 53/06/2013 

 لغرف المؤديبدأت المالحقة بين الالعبين والحكم التي انتهت بدخول الحكم للنفق 

 .المالبس دون مساعدة رجال األمن الذين وقفوا موقف المتفرج الى حد ما

  0410منح خاصة لعدد من حاملي ميداليات أولمبياد  55/06/2013 

رياضي  2155إن  الفترة السابقة كانت ناجحة والدليل تقديم منح لمساعدة أكثر من "

 ...".رياضيا ورياضية 33نجاح  أدى إلىدولة ما  233ومدرب من 

  انتر يعود من بعيد ويحقق فوزه األول خارج قواعده منذ أوائل تشرين الثاني 52/06/2013 

ليه لالخير وبفارق نقطة عن المركز تخ الى أدىما  6-كان خسر السبت امام ميالن صفر

 الثالث المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل

  على فارق النقاط التسع عن أقرب مطارديهالعين يملك فرصة للحفاظ  21/02/2013 

ض الوصل لثالث هزائم متتالية كان آخرها أمام األهلي بنتيجة ساحقة صفر ا 2-وتعر  ، مم 

 .إقالة الكومب وتعيين باروت الذي يقود منتخب اإلمارات للشباب بديال له إلى أّدى

  العين للحفاظ على فارق النقاط التسع:االمارات 15/02/2013 

ض الوصل لثالث هزائم متتاليه كان آخرها أمام األهلي بنتيجة ساحقة  ، مما 2-5وتعر 

 .إقالة الكومب وتعيين باروت، الذي يقود منتخب اإلمارات للشباب، بديال  له أدى إلى

  ويامليار دوالر سن 314حجم الفساد في المجال الرياضي  15/02/2013 

 أدى إلىفي حين أن جماهيرية اللعبة وحب الناس والتكنولوجيا وسهولة النقل التلفزيوني 

 دخول التجارة على خط اللعبة

  ينتصر على ملقا بهدف يتيمبورتو ..بالفيديو 15/02/2013 

، التي (5-2)بينما يحتاج ملقا إلى فوز بفارق هدف واحد على األقل على أال تكون النتيجة 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132660-إرجاء-مباراة-البقعة-والجزيرة-لأجل-غير-مسمى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132660-إرجاء-مباراة-البقعة-والجزيرة-لأجل-غير-مسمى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132657-بداية-جيدة-لفيدرر-ونادال-وخروج-فيرر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132657-بداية-جيدة-لفيدرر-ونادال-وخروج-فيرر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132252-يوفنتوس-وباريس-سان-جرمان-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132252-يوفنتوس-وباريس-سان-جرمان-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132009-بالفيديو-حكم-لبناني-يتعرض-للضرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/131872-منح-خاصة-لعدد-من-حاملي-ميداليات-أولمبياد-2012.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131516-انتر-يعود-من-بعيد-ويحقق-فوزه-الأول-خارج-قواعده-منذ-أوائل-تشرين-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131516-انتر-يعود-من-بعيد-ويحقق-فوزه-الأول-خارج-قواعده-منذ-أوائل-تشرين-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129879-العين-يملك-فرصة-للحفاظ-على-فارق-النقاط-التسع-عن-أقرب-مطارديه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129757-الامارات-العين-للحفاظ-على-فارق-النقاط-التسع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129688-حجم-الفساد-في-المجال-الرياضي-350-مليار-دولار-سنويا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129761-بالفيديو-بورتو-ينتصر-على-ملقا-بهدف-يتيم.html
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 .تمديد الوقت تؤّدي إلى

  مواجهة التينية كالسيكية بين ميالن وبرشلونة 15/02/2013 

 .«نتائج ايجابية عل ارض الملعب الىهذه االستثمارات  تؤديال بد ان »

  فهد العنزي يعلن اعتزاله دوليا اعتراضا على عقوبة االتحاد 23/02/2013 

 .أزمة كبيرة في الشارع الرياضي الكويتي الىالقرار  أدىو

 شباب األردن يفرد جناحيه على القمة والعربي يقترب من الوحدات  26/02/2013 

 سيؤديصل ونتمنى أن يبقى ثابتا في المباريات المقبلة، خصوصا أن ذلك األمر إن توا

 .، وعلى الالعبين أن يكونوا منضبطين بدرجة كبيرة"الجملة"إيقافات العبين بـ إلى

  سيبالوس يحرم نادال العائد من اللقب 21/02/2013 

وعدد من دورات الماسترز لاللف نقطة وبطولة الماسترز لالعبين الثمانية االوائل في 

 تراجعه الى المركز الرابع ادى الىنهاية الموسم؛ ما 

  نادال إلى نصف نهائي دورة فينا دل مار لكرة المضرب 53/02/2013 

 أّدىأعلن انسحابه ومن بعده بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطوالت األربع الكبرى، ما 

 .تراجعه إلى المركز الخامس عالميا إلى

غاب عن منافسات دورة األلعاب األولمبية في لندن وبطولة فالشينغ ميدوز األميركية 

وعدد من دورات الماسترز لأللف نقطة وبطولة الماسترز لالعبين الثمانية األوائل في 

تراجعه إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي لالعبين  إلى أّدىنهاية الموسم، ما 

 .المحترفين

  وفوز البحرين وقطر.. بداية جيدة للسعودية بفوزها على الصين 53/02/2013 

الماضي محو الصورة السيئة التي ظهر فيها في دورة كأس الخليج في البحرين الشهر 

 اقالة المدرب الهولندي فرانك رايكارد الى ادىوخرج فيها من الدور االول؛ ما 

  نادال يحقق فوزه األول في الفردي منذ حزيران 53/02/2013 

وعدد من دورات الماسترز لأللف نقطة، وبطولة الماسترز لالعبين الثمانية االوائل في 

 تراجعه الى المركز الرابع الى ادىنهاية الموسم، ما 

لكنه أعلن انسحابه ومن بعده بطولة استراليا المفتوحة اولى البطوالت االربع الكبرى ما 

 .تراجعه الى المركز الخامس عالميا الى أدى

  عودة مظفرة لنادال إلى المالعب 53/02/2013 

وعدد من دورات الماسترز لأللف نقطة وبطولة الماسترز لالعبين الثمانية األوائل في 

 تراجعه إلى المركز الرابع إلى أّدىنهاية الموسم، ما 

لكنه أعلن انسحابه ومن بعده بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطوالت األربع الكبرى ما 

 .تراجعه إلى المركز الخامس عالميا إلى أّدى

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129686-مواجهة-لاتينية-كلاسيكية-بين-ميلان-وبرشلونة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129686-مواجهة-لاتينية-كلاسيكية-بين-ميلان-وبرشلونة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129255-فهد-العنزي-يعلن-اعتزاله-دوليا-اعتراضا-على-عقوبة-الاتحاد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129255-فهد-العنزي-يعلن-اعتزاله-دوليا-اعتراضا-على-عقوبة-الاتحاد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128498-شباب-الأردن-يفرد-جناحيه-على-القمة-والعربي-يقترب-من-الوحدات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128498-شباب-الأردن-يفرد-جناحيه-على-القمة-والعربي-يقترب-من-الوحدات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128314-سيبالوس-يحرم-نادال-العائد-من-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128314-سيبالوس-يحرم-نادال-العائد-من-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127968-نادال-إلى-نصف-نهائي-دورة-فينا-دل-مار-لكرة-المضرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127968-نادال-إلى-نصف-نهائي-دورة-فينا-دل-مار-لكرة-المضرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127739-بداية-جيدة-للسعودية-بفوزها-على-الصين-وفوز-البحرين-وقطر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127735-نادال-يحقق-فوزه-الأول-في-الفردي-منذ-حزيران.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127735-نادال-يحقق-فوزه-الأول-في-الفردي-منذ-حزيران.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127618-عودة-مظفرة-لنادال-إلى-الملاعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127618-عودة-مظفرة-لنادال-إلى-الملاعب.html
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  السعودية والعراق يتطلعان إلى بداية قوية مع الصين وإندونيسيا 53/02/2013 

إقالة المدرب الهولندي  إلىمن الدور األول للبطولة الخليجية " األخضر"خروج  أّدىو

ة حاليا إلى اإلسباني خوان لوبيز  فرانك رايكارد وإسناد المهم 

 شباب األردن والوحدات يسيران معاً في االتجاه الصحيح  65/02/2013 

 سيؤديونتمنى أن يبقى ثابتا في المباريات المقبلة، خصوصا أن ذلك األمر إن تواصل 

 .، وعلى الالعبين أن يكونوا منضبطين بدرجة كبيرة"الجملة"إيقافات العبين بـ إلى

  خسارة رابعة على التوالي لكليبرز وسان انتونيو يواصل انتصاراته 19/02/2013 

وحصل كليبزر على فرصة خطف الفوز في الوقت القاتل لكن جمال كراوفرد أخفق في 

 مباراة 25السقوط الرابع على التوالي لفريقه والثالث عشر في  أّدى إلىمحاولته، ما 

  ويطيح بتشلسي« الصغار»سوانسي يكمل تألق  12/02/2013 

فه الغريب  أّدىوقال الالعب، الذي  طرده قبل عشر دقائق من النهاية لتلفزيون  إلىتصر 

 تشلسي

  تخشى تعليق عضويتها بسبب تأخر االنتخابات« األولمبية العراقية» 12/02/2013 

 اجراء انتخابات المكتب التنفيذي الى تؤديواالتفاق على صيغ اللوائح التي 

  غياب العب وستهام بوتس ألكثر من أسبوعين 12/02/2013 

 أّدى إلىواصطدم العب آرسنال، الفرنسي بكاري سانيا مع المدافع الشاب بوتس ما 

 وقوع األخير أرضا  

  الخطأ كان اليوم من المدرب: رينار 16/02/2013 

 2-2التعادل مع أثيوبيا  أّدى إلىامبيا الفرنسي هيرفيه رينار بخطئه الذي اعترف مدرب ز

 أول من أمس

  ويوفنتوس يبتعد بالصدارة.. على االكتفاء بالتعادل فيورنتينا يجبر نابولي 12/02/2013 

تنازله عن  ادى الىلكن تعثره اليوم امام فيورنتينا الذي كان خسر مباراتيه األخيرتين ما 

 المركز الثالث

  األحالم إلى واقع ويحرز اللقباإلماراتي يحول « األبيض» 15/02/2013 

 21نحو )إن  عدد الطائرات التي خصصت لنقل الجماهير لحضور النهائي تضاعف 

 .آالف إماراتي إلى ملعب المباراة 25وصول أكثر من  أّدى إلىما ( طائرة

  روما يقصي فيورنتينا 23/02/2013 

ودخال إلى المباراة بمعنويات مهزوزة ألنهما سقطا في المرحلتين األخيرتين من الدوري، 

 تراجعهما إلى المركزين الخامس والسادس أدى إلىما 

  إنتر أمام فرصة التواجد في دور األربعة للمرة الثالثين 25/02/2013 

 وهما يدخالن الى المباراة بمعنويات مهزوزة النهما سقطا في المرحلتين االخيرتين من

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126522-شباب-الأردن-والوحدات-يسيران-معاً-في-الاتجاه-الصحيح.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126522-شباب-الأردن-والوحدات-يسيران-معاً-في-الاتجاه-الصحيح.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126144-خسارة-رابعة-على-التوالي-لكليبرز-وسان-انتونيو-يواصل-انتصاراته.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126144-خسارة-رابعة-على-التوالي-لكليبرز-وسان-انتونيو-يواصل-انتصاراته.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125702-سوانسي-يكمل-تألق-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125537-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125693-غياب-لاعب-وستهام-بوتس-لأكثر-من-أسبوعين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125693-غياب-لاعب-وستهام-بوتس-لأكثر-من-أسبوعين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125400-رينار-الخطأ-كان-اليوم-من-المدرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125076-فيورنتينا-يجبر-نابولي-على-الاكتفاء-بالتعادل-ويوفنتوس-يبتعد-بالصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124959-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124712-روما-يقصي-فيورنتينا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124712-روما-يقصي-فيورنتينا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124185-إنتر-أمام-فرصة-التواجد-في-دور-الأربعة-للمرة-الثلاثين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124185-إنتر-أمام-فرصة-التواجد-في-دور-الأربعة-للمرة-الثلاثين.html
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 تراجعهما الى المركزين الخامس والسادس ادى الىالدوري، ما 

  الفهد يدعو إلى تشكيل هيئة تنظيمية ثابتة لبطوالت الخليج 22/02/2013 

تمسك نادي ويغان االنكليزي بحارس  الىعدم االعتراف هذا على سبيل المثال  أدىو

 ...مرمى منتخب عمان علي الحبسي

  تجهيزات األندية تمضي على قدم وساق 53/02/2013 

إرباك سببه مشاركة المنتخب في تصفيات آسيا وكأس  إلى سيؤديالتأجيل حال حصوله 

 العالم

  التصريحاتاالتحاد العراقي يمنع وفد المنتخب من  53/02/2013 

 «مالبسات قد يساء فهمها الىبعض التصريحات والمقابالت  تؤديان »

  العراق يأمل بلقب رابع في ظروف معقدة 51/02/2013 

با  ألسود الرافدين بسبب مالبسات مالية مع االتحاد العراقي، ما  عندما ترك منصبه مدر 

 ارتباك البرنامج اإلعدادي ليس لبطولة الخليج وحسب أدى إلى

 

 

اقتصاد -السبيل  

Verbo أدى 

N.  Fecha  

  تميل لإلبقاء على سقف اإلنتاج وعينها على طفرة النفط في أمريكا" أوبك" 62/05/2013 

 "اضطراب في االسعار إلى تؤديال أرى أن المنافسة في آسيا يمكن أن "

 إلىتباطؤ النمو االقتصادي العالمي، وارتفاع االنتاج األمريكي من النفط الصخري  يؤدي

 دفع أسعار النفط لالنخفاض

  ماليزيا استعانت باألزهر لتطوير اقتصادها: مستشار المالية اإلسالمية بإنجلترا 65/05/2013 

ا  تقدم  أدى إلىقانون التكافل الماليزي قدَّم منظومة إسالمية بنكية موازية للنظام المالي مم 

 .البنوك اإلسالمية بماليزيا

  بالمئة 91تراجع إنتاج النفط في سوريا بنسبة : وزير النفط السوري 65/05/2013 

تحميل  الى ادىظروف االزمة التي تمر بها سوريا ادت الى استيراد النفط ومشتقاته؛ ما "

 ".مليون دوالر 555الحكومة أعباء نفطية شهرية تقدر بنحو 

احتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار االسد، تحولت  1522واندلعت منتصف آذار 

 ...الف شخص 32مقتل اكثر من  الى ادىالى نزاع دام 

  منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو باستثناء اليابان 65/05/2013 

 تحفيز االقتصاد الىتسارع التبادالت الدولية  يؤدي، من المفترض ان 1522وفي عام 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123760-الفهد-يدعو-إلى-تشكيل-هيئة-تنظيمية-ثابتة-لبطولات-الخليج.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123760-الفهد-يدعو-إلى-تشكيل-هيئة-تنظيمية-ثابتة-لبطولات-الخليج.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/123560-تجهيزات-الأندية-تمضي-على-قدم-وساق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/123560-تجهيزات-الأندية-تمضي-على-قدم-وساق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123225-الاتحاد-العراقي-يمنع-وفد-المنتخب-من-التصريحات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122950-العراق-يأمل-بلقب-رابع-في-ظروف-معقدة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122950-العراق-يأمل-بلقب-رابع-في-ظروف-معقدة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/144014-أوبك-تميل-للإبقاء-على-سقف-الإنتاج-وعينها-على-طفرة-النفط-في-أمريكا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143936-مستشار-المالية-الإسلامية-بإنجلترا-ماليزيا-استعانت-بالأزهر-لتطوير-اقتصادها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143889-وزير-النفط-السوري-تراجع-إنتاج-النفط-في-سوريا-بنسبة-95-بالمئة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143888-منظمة-التعاون-والتنمية-تخفض-توقعاتها-للنمو-باستثناء-اليابان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143888-منظمة-التعاون-والتنمية-تخفض-توقعاتها-للنمو-باستثناء-اليابان.html
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  العالم العربي في المئة من الناتج المحلي في 81الشركات العائليــة تمـــثل  65/05/2013 

سوف تنتقل إلى األجيال القادمة خالل الخمسة إلى عشرة أعوام المقبلة، فإن عدم وضع 

احتمال حدوث النزاع  إلى يؤديأطر عمل للحوكمة المؤسسية وتفعيلها بشكل صحيح قد 

 وزيادة التعقيدات

  وإنترنت األعمال بحلة جديدة« VPN»تطلق حلول « أورانج» 13/05/2013 

بلوغنا مستويات جديدة من  إلىبدوره  سيؤديفضال  عن جذب زبائن جدد، األمر الذي 

 .التميز والنجاح

  تتجه في اجتماع الجمعة إلى إبقاء اإلنتاج على حاله« أوبك» 13/05/2013 

رفع  يؤدي الى من جانب آخر، فإن خفض العجز كما تطالب به ايران من شأنه ان

 االسعار مجددا

  تحيل ملف الشركة النموذجية للمطاعم على المدعي العام« مكافحة الفساد» 13/05/2013 

تحمل الشركة النموذجية فوائد عن مخاطرة هذا االستثمار بمبلغ  إلى أدىاألمر الذي 

 .ماليين دينار 6تجاوز 

  شركات الكهرباء تعدل ساعات الذروة للقطاع الصناعي 16/05/2013 

اغالق الكثير من المنشآت الصناعية  الى يؤديأنه سيلحق ضررا فادحا بها، وقد 

 .الصغيرة والمتوسطة

أن القطاع الصناعي بكل مؤسساته تداعى الى اجتماع عاجل؛ " بترا"وابلغ الجغبير 

 توقف االنتاج الى يؤديلمناقشة القرار الذي قد 

  الطاقة تعلن عن جملة إجراءات لتوفير الطاقةوزارة  11/05/2013 

وتفعيل مبدأ التشاركية في استخدام السيارات في العمل الواحد والمشابه، مؤكدة ان كل 

 .ترشيد في الطاقة المستهلكة تؤدي الىهذه االجراءات 

 مليار دينار تكبدتها الدولة 0.0بعد غرامة « البترول الكويتية»رئيس جديد لـ 15/05/2013 

كتعويض عن انسحابها من مشروع مشترك، بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 

 .ات في مجلس إدارتهاإجراء تغيير إلى وأدىفاروق الزنكي، 

  تركيا ترحب على مضض بتصنيف استثماري جديد 15/05/2013 

هذه الخطوة التي تتزامن مع  تؤديغير أن حماس الحكومة تأثر قليال بالخشية من أن 

تدفقات رأسمالية زائدة  إلىزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان واشنطن، 

 .على الليرة التركية

  مسألة البطالة تطغى على أعمال القمة األوروبية في بروكسل 15/05/2013 

يجب ان »: وقال مسؤول اوروبي متابع تحضيرات القمة في بروكسل لوكالة فرانس برس

 .«خلق وظائف، وفي وقت قريب الى يؤدييقدموا شيئا يمكن ان 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143877-الشركات-العائليــة-تمـــثل-85-في-المئة-من-الناتج-المحلي-في-العالم-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143687-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143710-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143297-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142792-شركات-الكهرباء-تعدل-ساعات-الذروة-للقطاع-الصناعي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142792-شركات-الكهرباء-تعدل-ساعات-الذروة-للقطاع-الصناعي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142597-وزارة-الطاقة-تعلن-عن-جملة-إجراءات-لتوفير-الطاقة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142257-رئيس-جديد-لـ
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142232-تركيا-ترحب-على-مضض-بتصنيف-استثماري-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142232-تركيا-ترحب-على-مضض-بتصنيف-استثماري-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142228-مسألة-البطالة-تطغى-على-أعمال-القمة-الأوروبية-في-بروكسل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142228-مسألة-البطالة-تطغى-على-أعمال-القمة-الأوروبية-في-بروكسل.html
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إن المعركة ضد التهرب الضريبي وتهريب االموال ليست مجرد تهديد، وإنما من »

 .«نتيجة في المستقبل القريب الى تؤديالمنصف القول إنها لن 

  قرش للغرام 4.74نخفاض أسعار الذهب محليا بنحو ا 23/05/2013 

موجة بيع واسعة  إلىدوالر  2255تراجع الذهب دون مستوى الدعم النفسي عند  أدىو

 .بالرغم من ارتفاع الشراء الفوري في آسيا

 الموانئ األردنية تقدمت على موانئ أبو ظبي في حجم المناولة : محادين 23/05/2013 

تذمر لدى المجتمع وجود  ادى الىاتخاذ القرارات في اوقاتها المناسبة، االمر الذي 

 المحلي في العقبة والى وجود ضعف في اداء السلطة في بعض جوانبها

  تعقيد إجراءات االستيراد يهدد مخزون المملكة من السلع: نقابة المواد الغذائية 23/05/2013 

في  65رفع األسعار بنسبة ال تقل عن  سيؤدي إلىمبينا  أن فقدان ذلك النوع من الدجاج 

 .المئة

  اختتام مشروع التوأمة األردني األوروبي 23/05/2013 

انسياب السلع عبر بين  يؤدي الىوتقديم الهيئات المانحة لشهادات المطابقة؛ االمر الذي 

 االردن واالتحاد االوروبي

 شركة توليد الكهرباء تطلق برنامج تدوير القوى البشرية  22/05/2013 

وتهدف هذه الخطوة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع موظفين من بيئات عمل مختلفة، 

 تطوير األداء المؤسسي وتنمية الموظفين يؤدي إلىتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم، فيما و

آالف فرصة عمل وتمنح التدريب المهني مبلغ  3العقبة تطلق مبادرة لتوفير مفوضية  25/05/2013 

  ألف دينار 344

عملت الوزارة على تعزيز مبدأ السالمة المهنية والصحة العامة في كافة المؤسسات وهو 

 ...خلق اكثر من ثالثة آالف فرصة عمل للمؤهلين سيؤدي الىاالمر الذي 

  0410 -0413يضع التمويل اإلسالمي على أجندة « دبي المالي العالمي» 53/05/2013 

يوفر اإلطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية جنبا  إلى جنب مع قوانين مركز دبي 

 إلى أدىالمالي العالمي فرصا  لتطوير هياكل الشركات ذات الغرض الخاص، وهو ما 

 تأسيس صندوق لالستثمار العقاري

 ىإل يؤدي، وهو ما سوف 1525ــ  1522خالل الفترة %  15والمتوقع أن تنمو بمعدل 

 .تضاعف حجم هذه الصناعة على مدى الفترة المذكورة

  طنيالسياسات الحكومية لم تنظر لموضوع الطاقة كمسألة أمن و: ارشيدات  53/05/2013 

 أدىوعدم وجود عقود شراء طويله للتزود والتغير في إدارات قطاع الطاقة وقياداته؛ ما 

 .القرارات الحاسمة بموضوعات الطاقة لتشعب

بروز أزمة في موضوع  الى أدىكما غاب البحث عن تطوير بدائل الستخدامات النفط ما 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141791-انخفاض-أسعار-الذهب-محليا-بنحو-0-70-قرش-للغرام.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141670-محادين-الموانئ-الأردنية-تقدمت-على-موانئ-أبو-ظبي-في-حجم-المناولة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141668-نقابة-المواد-الغذائية-تعقيد-إجراءات-الاستيراد-يهدد-مخزون-المملكة-من-السلع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141642-اختتام-مشروع-التوأمة-الأردني-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141642-اختتام-مشروع-التوأمة-الأردني-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141356-شركة-توليد-الكهرباء-تطلق-برنامج-تدوير-القوى-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141356-شركة-توليد-الكهرباء-تطلق-برنامج-تدوير-القوى-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140682-مفوضية-العقبة-تطلق-مبادرة-لتوفير-3-آلاف-فرصة-عمل-وتمنح-التدريب-المهني-مبلغ-300-ألف-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140682-مفوضية-العقبة-تطلق-مبادرة-لتوفير-3-آلاف-فرصة-عمل-وتمنح-التدريب-المهني-مبلغ-300-ألف-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140577-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140564-ارشيدات-السياسات-الحكومية-لم-تنظر-لموضوع-الطاقة-كمسألة-أمن-وطني.html
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 .الطاقة بالمملكة

 1559واشار الدكتور ارشيدات الى ان عدم الحسم بموضوع مصفاة البترول المنتهى عام 

 تردد المستثمرين في الدخول بمشاريع إنشاء مصفاة نفط جديدة الى أدى

  الخصخصة؟ هل أتاك حديث 53/05/2013 

تحسن أداء هذه المؤسسات  سيؤدي إلىفإن انتقال هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص، 

 وزيادة فاعليتها

 الحكومات أضعف السياسة المالية للمملكة تغيير : تقرير رسمي 53/05/2013 

مخاطر سلوك  إلى يؤديإضافة إلى االعتماد الشديد على المنح الخارجية؛ األمر الذي 

 استغاللي ويقوض من االنضباط المالي

تأخر إجراء اإلصالحات؛ من خالل  إلى تؤديوكشف التقرير أن المنح الخارجية 

 التخفيف من قيود الموازنة

  في المئة من األردنيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر 84 53/05/2013 

أن ضعف قبضة الحكومة على الوالية العامة العائدة إليها دستوريا، وتركزها في شخص 

تضخم دور الديوان الملكي وتحوله إلى حكومة موازية خارج الرقابة  إلى أدىالملك، 

 سيطرة جهاز المخابرات العامة على شؤون الدولة الداخلية إلى أدىالدستورية، كما 

امة إلى مؤسسات استثمارية أجنبية في غياب تام باع مؤسسات اقتصادية وطنية ه

 انتشار شبهات بالفساد على نطاق واسع إلى أدىللشفافية، 

الضريبة من أداة لعدالة توزيع الدخل إلى أداة لتوزيع العبء الضريبي بشكل متساو 

 تآكل الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسمالية إلى أدىلمختلف الشرائح االجتماعية؛ مما 

 إلى أدىوتشهد المالية العامة للدولة منذ عدة سنوات انفالتا في اإلنفاق الحكومي؛ مما 

 .عجز غير مسبوق في الموزانة العامة، رافقه غياب التوازن بين أولويات اإلنفاق

  تجار البسطات والخضار يستولون على الرصيف والشارع الرئيس في بصيرا 07/05/2013 

محال تجارية  شكا مواطنون من بلدة بصيرا استيالء تجار الخضار والبسطات واصحاب

 …اعاقة مرور المشاة الى ادىعلى الرصيف والشارع الرئيس الوحيد في البلدة؛ ما 

 .الى تزاحم المارة والسيارات في الشارع نفسه أدىوهذا 

  أمام الدول العربية فرص كبيرة إلعادة هيكلة تجارتها: الكباريتي 05/05/2013 

عية لصالح انخفاض نسبة التجارة الخارجية بين الدول الصنا ادى الىواكد ان التراجع 

 التجارة بين الدول الناشئة والصناعية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى

  النسب في قانون المالكين والمستأجرين سيضر بمصالح الطرفينخيار : الحديد 01/05/2013 

حدوث اشكاالت قانونية الختالف المواقع من  يؤدي الىمؤكدا ان االمر غير منتج و

 .منطقة جغرافية الى اخرى

 األجهزة األمنية تحقق مع متضرري خصخصة أورانج في قضية قطع الكوابل  29/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140576-هل-أتاك-حديث-الخصخصة؟.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140568-تقرير-رسمي-تغيير-الحكومات-أضعف-السياسة-المالية-للمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140330-80-في-المئة-من-الأردنيين-يعيشون-تحت-مستوى-خط-الفقر.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140328-تجار-البسطات-والخضار-يستولون-على-الرصيف-والشارع-الرئيس-في-بصيرا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140328-تجار-البسطات-والخضار-يستولون-على-الرصيف-والشارع-الرئيس-في-بصيرا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139954-الكباريتي-أمام-الدول-العربية-فرص-كبيرة-لإعادة-هيكلة-تجارتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139662-الحديد-خيار-النسب-في-قانون-المالكين-والمستأجرين-سيضر-بمصالح-الطرفين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139260-الأجهزة-الأمنية-تحقق-مع-متضرري-خصخصة-أورانج-في-قضية-قطع-الكوابل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139260-الأجهزة-الأمنية-تحقق-مع-متضرري-خصخصة-أورانج-في-قضية-قطع-الكوابل.html


 

876 

 

ضت إلى عمل « أورانج»وكانت شبكة االتصاالت التابعة لشركة االتصاالت األردنية  تعر 

 الخدمة عن شريحة واسعة من المشتركين لفصل أدىتخريبي، 

  خطيرة في باكستانتشغيل مصنع نسيج على الحطب يدل على أزمة طاقة  23/04/2013 

ل القطن إلى شراشف وأغطية أسرة ومنتجات قطنية  وفي مصنع كوهينور الذي يحو 

 السيناريو نفسه إلىكل انقطاع  يؤديأخرى تصد ر إلى الواليات المتحدة وأوروبا، 

  إيرادات سوريا من النفط والسياحة والتحويالت انعدمت: وزير االقتصاد السوري 28/04/2013 

لوا كل نقودهم ضغوط على القطع األج أدى إلىذهاب رجال األعمال " نبي بحيث حو 

 ".…السائلة ورؤوس أموالهم إلى قطع أجنبي

  سياسة التقشف مبالغ فيها: رئيس البرلمان األوروبي 28/04/2013 

 استعادة ثقة المستثمرين يؤدي إلىوالحجة القائلة بأن  خفض الميزانيات العامة 

  ''الغبية''ة أوباما يدعو الكونغرس إلى وقف االقتطاعات المالي 27/04/2013 

اعتمادات اجهزة المراقبة الجوية في الواليات المتحدة التي تعرضت منذ االحد الماضي 

 .تاخر االف الرحالت الى ادىلعمليات خفض قسرية للعاملين ما 

  حكومة المغرب تعول على موسم زراعي جيد السترجاع عافية االقتصاد 27/04/2013 

عات الرسمية التأخر في عالج هذا المرض بالوسائل الحديثة، سيؤثر ال محالة في التوق"

 ."في المئة 65خفض هذه التوقعات بنحو  الى يؤديلوزارة الفالحة المغربية، و

  البنوك القبرصية توافق على خفض معدالت الفائدة 25/04/2013 

 ".خفض معدالت اإلقراض سيؤدي إلىوتجب اإلشارة إلى أن  تطبيق االقتراح "

  اليمن يعتزم إنشاء هيئة مستقلة للزكاة 24/04/2013 

 إلى أدىأو على مستوى القصور التشريعي وتعدد جهات توزيع اإليرادات، وهو ما  …

 …عدم االستفادة من أموال الزكاة

إقرار قانون إلنشاء هيئة مستقلة خاصة بأموال الزكاة والرعاية االجتماعية؛ بهدف توحيد 

استثمار ذلك لمعالجة  إلى يؤديآلية تحصيل وصرف مواردها ورفع إيراداتها، بما 

 مشكلة الفقر

مليار لاير  155ويتوقع مسؤولون يمنيون ارتفاع إيرادات الزكاة عند تطبيق القانون إلى 

التي تم ( مليون دوالر 35)مليار لاير  26سنويا، مقارنة بقرابة ( مليون دوالر 365)

 بيرةرفد خزينة الدولة بموارد ك إلى سيؤديتحصيلها العام الماضي؛ وهو ما 

  بنود قد تبطل الصكوك اإلسالمية في بعض الدول 26/04/2013 

ودس بنود من شأنها دعم هامش الفائدة غير المتماشي مع الشريعة اإلسالمية، األمر الذي 

 رفضها إلى يؤدي

  في المئة 00في األردن مع ارتفاع المبيعات بنسبة  BMWأداء قوي لـ 21/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139199-تشغيل-مصنع-نسيج-على-الحطب-يدل-على-أزمة-طاقة-خطيرة-في-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139038-وزير-الاقتصاد-السوري-إيرادات-سوريا-من-النفط-والسياحة-والتحويلات-انعدمت.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139011-رئيس-البرلمان-الأوروبي-سياسة-التقشف-مبالغ-فيها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138984-أوباما-يدعو-الكونغرس-إلى-وقف-الاقتطاعات-المالية-الغبية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138879-حكومة-المغرب-تعول-على-موسم-زراعي-جيد-لاسترجاع-عافية-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138879-حكومة-المغرب-تعول-على-موسم-زراعي-جيد-لاسترجاع-عافية-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138632-البنوك-القبرصية-توافق-على-خفض-معدلات-الفائدة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138632-البنوك-القبرصية-توافق-على-خفض-معدلات-الفائدة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138496-اليمن-يعتزم-إنشاء-هيئة-مستقلة-للزكاة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138496-اليمن-يعتزم-إنشاء-هيئة-مستقلة-للزكاة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138387-بنود-قد-تبطل-الصكوك-الإسلامية-في-بعض-الدول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138387-بنود-قد-تبطل-الصكوك-الإسلامية-في-بعض-الدول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138160-أداء-قوي-لـBMW-في-الأردن-مع-ارتفاع-المبيعات-بنسبة-24-في-المئة.html
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ورضاهم عن خدمة ما  BMWويعتبر هذا النجاح مؤشرا  على ثقة العمالء بقوة عالمة 

ا   .في األردن BMWاستمرار الطلب على سيارات  أدى إلىبعد البيع، مم 

  اليونانيون فقدوا ثلث دخلهم القابل لإلنفاق 20/04/2013 

 1553في المئة منذ عام  23انخفاض بنسبة  إلىالضغط على ميزانيات األسر  وأدى

 .عندما بدأت أزمة ديون اليونان

  مسودة قانون الضريبة طاردة لالستثمار في السوق المالية: البلبيسي 29/04/2013 

إلى  سيؤديالمعلن عنه أخيرا  1526إن  تطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 

 .عزوف االستثمار المؤسسي المدروس عن االستثمار في سوق األوراق المالية

تراجع اإليرادات إلى في المدى الطويل  تؤديودعا إلى إيجاد آلية ضريبية مناسبة ال 

 .تصاد الوطنيالضريبية وخسارة مباشرة وغير مباشرة لالق

 صندوق النقد قلق من تفتت االقتصاد العالمي وتراجع منطقة اليورو  29/04/2013 

تعقيد التعاون يؤدي الى تشهد اوروبا مزيدا من التراجع مقارنة بالمناطق االخرى؛ مما 

 .بين البلدان، والبحث عن حلول شاملة

  مباحثات للتحضير لالتفاقية الشاملة بين األردن واالتحاد األوروبي 14/04/2013 

كما اكد اهمية ان تشمل االتفاقية الجديدة قواعد منشأ اسهل من القواعد السابقة لغرض 

التخفيف من العوائق، التي تحول دون دخول المنتجات االردنية الى السوق االوروبية 

 تفاقية الشراكةعدم االستفادة من اادى الى والذي 

 أوروبا تسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي  14/04/2013 

 ".التحركتؤدي الى فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة 

  العمالة األجنبية في السعودية بين مطرقة الترحيل وسندان الكفيل 11/04/2013 

إلى  ؤديسيالتنظيم امر ضروري ال بد من العمل عليه، بغض النظر عما اذا كان »إن 

 .«زيادة وظائف السعوديين من عدمه

بحيث )...( االمر ليس استهدافا للعمالة غير السعودية، بقدر ما هو معرفة الواقع الحالي »

 .«مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسيةالى  سيؤديإن استمرار الوضع 

  «الدخل والمبيعات»توقع مذكرة تفاهم ربط إلكتروني مع « الجمارك» 12/04/2013 

في حين ستكون آلية الربط وتبادل المعلومات من خالل شبكة الحكومة اإللكترونية اآلمنة 

يؤدي إلى في حالة حدوث أي  طارئ  أو أي ة شبكة آمنة يقوم بتحديدها الفنيين في الفريقين

 انقطاع االتصال

  0413تريليونات اإلنفاق العالمي على التكنولوجيا في  3.8 53/04/2013 

تصاعد يؤدي إلى ألجل في اإلنفاق على الهواتف الجوالة الممتازة قد فإن ازدهارا  قصير ا

 1526نمو قطاع األجهزة لعام 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138013-اليونانيون-فقدوا-ثلث-دخلهم-القابل-للإنفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138013-اليونانيون-فقدوا-ثلث-دخلهم-القابل-للإنفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137896-البلبيسي-مسودة-قانون-الضريبة-طاردة-للاستثمار-في-السوق-المالية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137817-صندوق-النقد-قلق-من-تفتت-الاقتصاد-العالمي-وتراجع-منطقة-اليورو.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137817-صندوق-النقد-قلق-من-تفتت-الاقتصاد-العالمي-وتراجع-منطقة-اليورو.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137133-مباحثات-للتحضير-للاتفاقية-الشاملة-بين-الأردن-والاتحاد-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137133-مباحثات-للتحضير-للاتفاقية-الشاملة-بين-الأردن-والاتحاد-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137148-أوروبا-تسعى-إلى-مكافحة-التهرب-الضريبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137148-أوروبا-تسعى-إلى-مكافحة-التهرب-الضريبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136924-العمالة-الأجنبية-في-السعودية-بين-مطرقة-الترحيل-وسندان-الكفيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136924-العمالة-الأجنبية-في-السعودية-بين-مطرقة-الترحيل-وسندان-الكفيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136831-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136459-3-8-تريليونات-الإنفاق-العالمي-على-التكنولوجيا-في-2013.html
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 تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي « حماية المستهلك» 07/04/2013 

تعد ي أطراف العملية إلى  أدى( الفوضوي)ذلك أن  التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر 

التبادلية األقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على 

زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة إلى  أدىالمستهلكين، وهو ما 

 .ألسعار السلع والخدمات

  «معالجة المشكالت االقتصادية في األردن»منتدى اقتصادي شبابي عن  07/04/2013 

تكاتف الجهود وتنسيقها بين مؤسسات المجتمع المختلفة لدعم فئات الشباب وتنمية 

مساهمتهم بمسيرة يؤدي إلى شخصيتهم بالحوار بأسلوب حضاري هادف ومميز ما 

 العطاء

  الخروج من منطقة اليورو خيار ينطوي على مخاطر بالنسبة لقبرص 03/04/2013 

يرى ان هذا  -استاذ االقتصاد الكلي في جامعة قبرص-غير ان ماريوس زاخاريادس 

 زيادة كبيرة في كلفة الوارداتالى  سيؤديلخيار غير مجد، موضحا انه ا

تراجع الى على العكس  يؤديزيادة كلفة كل المواد المستوردة قد »وقال زاخاريادس إن 

 .«في تنافسية اقتصادنا، ما لم نعمد الى تخفيض االجور بشكل كبير

  البرلمان الكويتي يقر قانون شراء الحكومة ديون المواطنين 04/04/2013 

واستجاب النواب لطلب الحكومة باستثناء القروض من المصارف والمؤسسات 

 .خفض كلفتهادى الى االسالمية؛ ما 

  االحتكام للشريعة أساس صناعة الصيرفة اإلسالمية 04/04/2013 

إلى منع  يؤديي كما أن إجازة الفوائد االتــفاقية تقتــصر على المصارف، الشيء الذ

 .اإلقراض بفائدة خارج اإلطار المصرفي

 إلى استبعاد أحكام الشريعة اإلسالمية يؤديأن التعارض سوف 

  في القاهرة للتفاوض حول القرض مع الصندوق« صندوق النقد» 04/04/2013 

استعادة ثقة المستثمرين والمانحين  الىالقرض  يؤديوتأمل السلطات المصرية أن 

 .الدوليين باالقتصاد المصري

 الجديد وكالء السياحة يعتصمون أمام المطار  52/02/2013 

وطالب وزير السياحة األسبق عضو النقابة منير نصار بضرورة العودة عن القرار الذي 

 تزايد األزمة السياحية واالقتصادية ويؤدي إلىيهدد القطاع بشكل عام 

  الحكومة مستمرة بدعم الخبز: الحلواني 52/02/2013 

ومروره  -الذي يناقش حاليا في مجلس النواب-أن صدور مشروع قانون حماية المستهلك 

 …تعزيز الرقابة على األسواق سيؤدي إلىبكافة مراحله الدستورية، 

 قبرص بدأت تعي حجم التحديات التي تنتظرها  65/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136122-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136123-منتدى-اقتصادي-شبابي-عن-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135953-الخروج-من-منطقة-اليورو-خيار-ينطوي-على-مخاطر-بالنسبة-لقبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135953-الخروج-من-منطقة-اليورو-خيار-ينطوي-على-مخاطر-بالنسبة-لقبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135736-البرلمان-الكويتي-يقر-قانون-شراء-الحكومة-ديون-المواطنين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135736-البرلمان-الكويتي-يقر-قانون-شراء-الحكومة-ديون-المواطنين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135740-الاحتكام-للشريعة-أساس-صناعة-الصيرفة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135740-الاحتكام-للشريعة-أساس-صناعة-الصيرفة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135734-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135471-وكلاء-السياحة-يعتصمون-أمام-المطار-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135323-الحلواني-الحكومة-مستمرة-بدعم-الخبز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135039-قبرص-بدأت-تعي-حجم-التحديات-التي-تنتظرها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135039-قبرص-بدأت-تعي-حجم-التحديات-التي-تنتظرها.html
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نموذج اقتصادي يتمتع بقدرة اكبر  الىفي نهاية المطاف  سيؤدينحن ندرك ذلك، لكنه "

 ".على االستمرار ويتركز على النمو بشكل اكبر

  دوالر 1644الذهب يستقر فوق  29/03/2013 

دوالرا  2315على اإلطالق عند نحو  وكان المعدن األصفر قد ارتفع إلى أعلى مستوياته

إقبال كثيف على  إلىتفاقم أزمة الديون في أوروبا  أدىحين  1522لألوقية في أيلول 

 .الشراء

  المنطقة العربية تشهد نمواً اقتصادياً مشجعاً خالل السنوات القادمة: الفقيه 29/03/2013 

 سيؤديسوف يستمر في تعزيز ثقة مستخدمي المنتجات والخدمات المالية اإلسالمية، مما 

 .تعزيز نمو هذه الصناعة وتطورها إلىفي النهاية 

 صابع االتهام تتجه إلى القطاع المالي في لوكسمبورغ أ 29/03/2013 

في الوقت الذي أغرق فيه التضخم المصرفي المفرط اقتصاد قبرص في أزمة حادة كادت 

 .إفالس الجزيرة تؤدي إلى

  0410في % 10.1اإلسالمية في الخليج زادت أصول البنوك : «ارنست اند يونج» 23/03/2013 

بينما تتطلع الهيئات المنظمة للصناعة إلى حل لهذه المسألة يظل هذا أحد مخاوف »

 .زيادة المخاطر التشغيلية والتجارية يؤدي إلىالصناعة و

 تحسن في األسواق المالية بعد إعالن االتفاق حول خطة إنقاذ قبرص  26/03/2013 

عالميا، االسواق تلقت بارتياح " "كوم.فوريكس"وقال كريس تيدر المحلل في سيدني لدى 

 .قبرصفي " تجنب انهيار فعلي للقطاع المصرفي ادى الىهذا االتفاق؛ النه 

  نصف مليون دينار دفعها صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات 25/03/2013 

 1555مطالبة في عام22ارتفاع المطالبات المقدمة إلى الصندوق من إلىذلك  أدىوقد 

 مطالبات في العام الماضي 253إلى

 22/03/2013 BMW  ًالفئة الثالثة األفضل مبيعا 

تباطؤ مبيعات هذا  تؤّدي إلىأُطلق في الشرق األوسط منذ عام إلى انعدام العوامل التي قد 

 .الطراز الراقي، واألفضل مبيعا  عالميا  

  مليون دينار إيرادات جمرك عمان لنهاية شباط الماضي 70 26/03/2013 

وكذلك إشراك عدد كبير من موظفي المركز في دورات تمكين في مركز التدريب 

 اإلسراع في انجاز البيانات يؤدي إلىالجمركي مما سيرفع كفاءتهم و

  ''محترمة''البلد بحاجه لحكومة : الحوراني 12/03/2013 

فقدان  ادى الىواشار الحوراني إلى ان غياب الديمقراطية والتسيب في مكافحة الفساد، 

 .القيمة الشرائية

  0410تريليون دوالر استثمارات دول الخليج الخارجية في  3.3 12/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134931-الذهب-يستقر-فوق-1600-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134854-الفقيه-المنطقة-العربية-تشهد-نمواً-اقتصادياً-مشجعاً-خلال-السنوات-القادمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134858-أصابع-الاتهام-تتجه-إلى-القطاع-المالي-في-لوكسمبورغ.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134786-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134513-تحسن-في-الأسواق-المالية-بعد-إعلان-الاتفاق-حول-خطة-إنقاذ-قبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134513-تحسن-في-الأسواق-المالية-بعد-إعلان-الاتفاق-حول-خطة-إنقاذ-قبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134424-نصف-مليون-دينار-دفعها-صندوق-تعويض-المتضررين-من-حوادث-المركبات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134424-نصف-مليون-دينار-دفعها-صندوق-تعويض-المتضررين-من-حوادث-المركبات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133190-BMW-الفئة-الثالثة-الأفضل-مبيعاً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132989-72-مليون-دينار-إيرادات-جمرك-عمان-لنهاية-شباط-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132922-الحوراني-البلد-بحاجه-لحكومة-محترمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132852-3-3-تريليون-دولار-استثمارات-دول-الخليج-الخارجية-في-2014.html
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وقال إن الزيادة الكبيرة في الفوائض المالية مع التنويع في االستثمارات من الدول 

 زيادة كبيرة في االستثمارات الخارجية إلى ستؤديمصدرة للنفط ال

وستكون دول المجلس بحاجة متزايدة إلى توسيع طاقتها االستيعابية، خصوصا  في 

ارتفاع  إلىالتوسع في اإلنفاق  يؤديمشاريع البنية التحتية والمشاريع االجتماعية لكي ال 

 ".مباشر في األسعار بالنسبة إلى المستهلكين

  ثالثي خليجي صيني هندي يزاحم أمريكا على زعامة سوق المجوهرات 10/03/2013 

 .تراجعه بعض الشيء أدى إلىإال أن الركود االقتصادي الراهن 

 تسجل أرقاما قياسية تاريخية وتطمح إلى دفع االقتصاد الحقيقي « وول ستريت» 10/03/2013 

تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني والتخفيضات 

" اعتبارا من نهاية اذار او مطلع نيسان"تطبيقها في مطلع اذار  في النفقات العامة التي بدأ

 .تصحيح طفيف السعار السوق يؤدي الىما قد 

  النفط والغاز في الواليات المتحدة يهدد منطقة الخليجنمو إنتاج  53/03/2013 

ومن غير المتوقع أن تقوم دول الخليج بإصالحات أكبر من ذلك إلى حين تزايد تهديد 

تعزيز  إلىإقامة أسواق مشتركة لرأس المال في الخليج  تؤديوقد . النفط الصخري

 االستثمار الخاص

إلقاء  إلىالغاز الصخريين في نهاية المطاف ثورة النفط و تؤديوعلى الرغم من ذلك، قد 

 .نظرة على هذه القضايا من جديد

 في المئة  0اليابان تخرج من االنكماش بفارق ضئيل وتسجل نمواً بنسبة  08/03/2013 

تراجع االستهالك  الى ادىالوضع البالغ الصعوبة في اوروبا والتباطؤ في الصين؛ ما 

 .عاما في اليابان 25واستثمارات الشركات تحت تأثير تضخم في االسعار مستمر منذ 

كانون  13ابي الذي تولى رئاسة الوزراء في رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي شينزو 

 انتعاش بورصة طوكيو الى ادىاالول، تأثيرا ايجابيا في اليابان في سوق القطع، 

  دراسة تدعو إلى إنشاء كيان دولي لالقتصاد اإلسالمي في اإلمارات 07/03/2013 

وأكدت الدراسة أن اإلمارت رائدة في مجال الصيرفة اإلسالمية، كأول دولة إسالمية 

 وجود سوق مالية إسالمية فى الدولة إلى أدىوعربية قامت فيها بنوك إسالمية، ما 

 إلى يؤدي، من شأنه أن «مركز اإلمارات العالمي للتمويل اإلسالمي»وأكدت أن إنشاء 

 جذب رؤوس أموال إسالمية

كالهما  ويؤدي، الذي يتكامل معه المركز المقترح، (مركز دبي المالي العالمي)ووجود 

 .تعزيز مكانة الدولة كموقع مالي عالمي إلى

  يدير ثروة نفطية ضخمة« سائق»وريث تشافيز في رئاسة فنزويال  07/03/2013 

وعلى فنزويال التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على العائدات النفطية، مواجهة حاالت 

 …زيادة كبيرة في الوارداتسيؤدي إلى شح  متزايدة ما 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132518-ثلاثي-خليجي-صيني-هندي-يزاحم-أمريكا-على-زعامة-سوق-المجوهرات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132518-ثلاثي-خليجي-صيني-هندي-يزاحم-أمريكا-على-زعامة-سوق-المجوهرات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132519-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132373-نمو-إنتاج-النفط-والغاز-في-الولايات-المتحدة-يهدد-منطقة-الخليج.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132360-اليابان-تخرج-من-الانكماش-بفارق-ضئيل-وتسجل-نمواً-بنسبة-2-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132087-دراسة-تدعو-إلى-إنشاء-كيان-دولي-للاقتصاد-الإسلامي-في-الإمارات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132087-دراسة-تدعو-إلى-إنشاء-كيان-دولي-للاقتصاد-الإسلامي-في-الإمارات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132078-وريث-تشافيز-في-رئاسة-فنزويلا-
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  أهم العوامل التي أبرزت المالحظات على أعمال وأهداف المصرفية اإلسالمية 06/03/2013 

يادة األرباح مع انعدام المخاطر، والعمل بهذا المبدأ لدى المصرف ومن أهمها ز

من التمويل بواسطة عقود الشراكات إلى التمويل بواسطة عقود أدى للخروج اإلسالمي 

 المعاوضات

ً  114مليون دينار إلى  94تكلفة هيكلة الرواتب تقفز من  06/03/2013    مليونا

الجديد  من جهته قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات إن أسس التعيين

 في المائة 51تغيير في دور المتقدمين بطلبات توظيف للديوان بنسية ستؤدي الى 

  االقتطاعات اآللية في الموازنة بمقاربة متوازنةأوباما يدعو إلى استبدال  52/06/2013 

فقدان العديد من الوظائف  إلى تؤديوحذ ر خبراء اقتصاد من أن  هذه االقتطاعات قد 

 .وتكبح النمو في االقتصاد األميركي الذي ال يزال يتعافى

 إلىخصوصا  وستؤديوستطال هذه االقتطاعات تدريب العسكريين وصيانة المعدات 

 …إجراءات بطالة جزئية

  تونس تحقق نمواً اقتصادياً رغم األزمة 51/06/2013 

في ظل تواصل  تؤديالمستجدات السلبية األخيرة على الساحة الوطنية، من شأنها أن »

 «...استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين االقتصاديين إلىعدم وضوح الرؤية 

  تبدأ مناقشة قانون الموازنة« المالية النيابية» 28/02/2013 

مزاحمة  ادى الىبسبب ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع مديونية شركة الكهرباء؛ ما 

 القطاع العام القطاع الخاص على االقتراض من السوق المحلية

  العقوبات على إيران توصل البالد إلى حافة االنكماش 28/02/2013 

 13ازدياد التضخم في البالد حتى  ادى الىكذلك تراجع سعر صرف العملة االيرانية؛ ما 

 1521في المئة نهاية 

  فقهاء اإلسالم يناقشون األحكام الفقهية المتعلقة بزكاة األراضي 28/02/2013 

الزكاة لن كما أن المختصين والمهتمين بشأن العقار وتجارة األراضي يؤكدون أن فرض 

 .عالج مشكلة ارتفاع أسعار األراضي إلىبالضرورة  يؤدي

  استقرار أسعار الخضار وسط طلب منخفض 27/02/2013 

 ادى -وخاصة الغور الصافي-ولم تسجل أي ارتفاعات، مبينا ان تداخل المواسم الزراعية 

 زيادة الكميات الواردة الى السوق المركزية الى

  عواقب اقتطاعات الحجز المالي الوشيكة في الواليات المتحدة 23/02/2013 

تسريح عدد من  الى سيؤديسيتم تقليص ميزانية الصيانة للقواعد والمعدات؛ ما 

 .المتعهدين الثانويين، لكن لن يتم االقتطاع من رواتب العسكريين

كما سيتعرض المراقبون الجويون وغيرهم من موظفي المطارات لعمليات تسريح 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132045-أهم-العوامل-التي-أبرزت-الملاحظات-على-أعمال-وأهداف-المصرفية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132045-أهم-العوامل-التي-أبرزت-الملاحظات-على-أعمال-وأهداف-المصرفية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131904-تكلفة-هيكلة-الرواتب-تقفز-من-90-مليون-دينار-إلى-150-مليوناً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131532-أوباما-يدعو-إلى-استبدال-الاقتطاعات-الآلية-في-الموازنة-بمقاربة-متوازنة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131252-تونس-تحقق-نمواً-اقتصادياً-رغم-الأزمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131252-تونس-تحقق-نمواً-اقتصادياً-رغم-الأزمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131103-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130944-العقوبات-على-إيران-توصل-البلاد-إلى-حافة-الانكماش.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130944-العقوبات-على-إيران-توصل-البلاد-إلى-حافة-الانكماش.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130815-استقرار-أسعار-الخضار-وسط-طلب-منخفض.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130815-استقرار-أسعار-الخضار-وسط-طلب-منخفض.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130626-عواقب-اقتطاعات-الحجز-المالي-الوشيكة-في-الولايات-المتحدة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130626-عواقب-اقتطاعات-الحجز-المالي-الوشيكة-في-الولايات-المتحدة.html
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 تأخير في الرحالت صيفا الى سيؤديمؤقت؛ ما 

  تظاهرة حاشدة تجتاح مدريد ضد التقشف والفساد 25/02/2013 

شيء ما، لكن هنا ال يصلح لشيء،  الىهذا االمر  يؤديفي اي بلد، : "واكد الطبيب الشاب

 .، فيما كانت الحشود تعبر الجادات"والحكومة ال تستمع الينا

  إضراب عام وتظاهرات في اليونان احتجاجاً على التقشف 22/02/2013 

توقف حركة النقل بين الجزر  الى سيؤديولن تغادر السفن الموانئ االربعاء؛ ما 

 .اليونانية

  اليابان تسجل أسوأ عجز في ميزانها التجاري الشهر الماضي 22/02/2013 

الهبوط الكبير في سعر صرف الين منذ شهر تشرين  يؤديوإن كان من المرجح ان 

 دعم الصادرات في االشهر المقبلة الىالثاني 

  والمصارف اإلسالمية 0لجنة بازل  25/02/2013 

متانة األوضاع  إلى يؤديأن هذه المعايير هدفها الحفاظ على أموال المودعين مما 

 .المصرفية وسالمتها

  لعمل الوكاالتتوضح التعديالت الناظمة " األراضي" 20/02/2013 

ويقلص الفارق بين ما هو موثق من حقوق في الوكاالت الخاصه غير القابلة للعزل، وما 

 …ملكية آمنة يطمئن لها المتعاملون إلىبالنتيجة  يؤديهو موثق في السجل العقاري و

  والمصارف اإلسالمية 0لجنة بازل  20/02/2013 

خسارة  أدت إلىمما نتج عنه في كثير من األحيان انحرافات في اإلدارات وفي القرارات 

 وال عن المؤسسات الماليةانحسار األم إلىذلك أيضا  أدىأموال المودعين، حيث 

 قبرص تعلق آمالها على الغاز الطبيعي للخروج من أزمتها  29/02/2013 

خصوصا -االف وظيفة مباشرة  25و 5توفير ما بين  الىالبناء  يؤديوتتوقع الحكومة ان 

 بالنسبة الجانب يملكون مواصفات معينة

  «حرب عمالت»مجموعة العشرين تجتمع في موسكو لتفادي  23/02/2013 

فإن منطقة اليورو تندد بالسياسات النقدية في الواليات المتحدة واليابان اللتين تفرطان في 

 .خفض قيمة عملتيهما يؤدي الىاصدار االوراق المالية لدعم اقتصاديهما ما 

 أوباما يعلن إطالق محادثات إقامة منطقة تبادل حر مع أوروبا  22/02/2013 

دينا تغيير المعطيات على الصعيدين الثنائي والعالمي، سيكون ل الىذلك  يؤدييمكن ان "

 ".تأثير اكبر بكثير اذا كنا معا

نقاش، خصوصا حول  الى سيؤديوفي الجانب االوروبي، فإن تحرير المبادالت 

 …الزراعة والمواد المعدلة وراثيا المنتشرة في الواليات المتحدة

  في المئة من التجارة في األردن انتقالية 04: المي 22/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130410-تظاهرة-حاشدة-تجتاح-مدريد-ضد-التقشف-والفساد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130410-تظاهرة-حاشدة-تجتاح-مدريد-ضد-التقشف-والفساد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129888-إضراب-عام-وتظاهرات-في-اليونان-احتجاجاً-على-التقشف.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129888-إضراب-عام-وتظاهرات-في-اليونان-احتجاجاً-على-التقشف.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129864-اليابان-تسجل-أسوأ-عجز-في-ميزانها-التجاري-الشهر-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129864-اليابان-تسجل-أسوأ-عجز-في-ميزانها-التجاري-الشهر-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129833-لجنة-بازل-2-والمصارف-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129646-الأراضي-توضح-التعديلات-الناظمة-لعمل-الوكالات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129833-لجنة-بازل-2-والمصارف-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129331-قبرص-تعلق-آمالها-على-الغاز-الطبيعي-للخروج-من-أزمتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129331-قبرص-تعلق-آمالها-على-الغاز-الطبيعي-للخروج-من-أزمتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128991-مجموعة-العشرين-تجتمع-في-موسكو-لتفادي-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128718-أوباما-يعلن-إطلاق-محادثات-إقامة-منطقة-تبادل-حر-مع-أوروبا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128718-أوباما-يعلن-إطلاق-محادثات-إقامة-منطقة-تبادل-حر-مع-أوروبا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128697-لامي-40-في-المئة-من-التجارة-في-الأردن-انتقالية.html
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وقال ان دور منظمة التجارة يكمن في توفير إطار مؤسسي للتفاوض لتحرير التبادل، 

 .تقليص تدريجي للحواجز الى يؤديحكم تحرير التجارة ما وتضع القواعد التي ت

  الصرايرة يشدد على تسهيل اإلجراءات الجمركية 22/02/2013 

كما تمت مناقشة برنامج ادخال قيود القيمة عن طريق التبنيد االكثر دقة من خالل برنامج 

توحيد قيم التخمين في المراكز الجمركية ويعطي اكثر دقة  الى سيؤدياالسيكودا الذي 

توحيد المرجعية وتقليل  الى يؤديلعمليات التخمين لألصناف التي تمت دراستها مما 

 .لة للدائرة وتحقيق العدالة لمتلقي الخدمةنسبة المعامالت المحو

  0404بدء أعمال قمة حاسمة لتمويل االتحاد األوروبي حتى عام  53/02/2013 

الخسارة بدءا بألمانيا التي  سيؤدي إلىإذ عالوة على الوضع الكارثي ألوروبا فإن  الفشل 

 قد تخسر مليار يورو من التخفيضات

  0404تحاد األوروبي حتى قمة هامة لتمويل اال 59/02/2013 

وهناك شبه يقين بالتوصل الى اتفاق؛ اذ عالوة على الوضع الكارثي ألوروبا، فإن الفشل 

 الخسارة بدءا  من ألمانيا التي قد تخسر مليار يورو من التخفيضات سيؤدي الى

  دوالراً للبرميل 116مستقر فوق " برنت" 53/02/2013 

دالئل على االنتعاش في نشاط الشركات األوروبية؛ ما ساعد على تهدئة المخاوف من أن 

 .حل أزمة الديون عن مسارها إخراج جهود إلىاالضطرابات السياسية  تؤدي

 تسجل أداًء قوياً في مبيعاتها " جاكوار الند روفر" 06/02/2013 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتنشيط عملياتها في " جاكوار الند روڤر"وشكل قرار 

تحسين  إلى أدىاألسواق االستراتيجية بالمنطقة عامال  رئيسيا  في دفع عجلة النمو، مما 

 .مستويات الخدمة وراحة العمالء

  انهيار العملة يصعب حياة اإليرانيين 04/02/2013 

تراجع مستويات المعيشة وأجبر إيران على  إلىهذا االنخفاض في قيمة العملة  وأدى

  . قطاع الصناعيخفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في ال

في المئة في عائدات النفط  55قال في مقابلة تلفزيونية إن إيران تواجه انخفاضا بنسبة 

 …تراجع عائدات الحكومة للعام المالي الحالي إلى سيؤديمضيفا  أن ذلك 

ارتفاع التضخم، وبدأ رجال األعمال  إلىاستمرار تراجع العملة اإليرانية الريال  يؤدي

 .يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي اإليراني

  الغموض وغياب الشفافية يلفان آلية احتساب أسعار المحروقات صعودا وهبوطا 03/02/2013 

بتحرير أسعار المحروقات  وقامت الحكومة أخيرا وباالتفاق مع صندوق النقد الدولي

 …رفع أسعار البنزين إلىذلك  أدىكاملة، حيث 

  مليارات دوالر 0وقف تصدير النفط من أربيل كبد العراق  03/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128188-الصرايرة-يشدد-على-تسهيل-الإجراءات-الجمركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128188-الصرايرة-يشدد-على-تسهيل-الإجراءات-الجمركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127893-بدء-أعمال-قمة-حاسمة-لتمويل-الاتحاد-الأوروبي-حتى-عام-2020.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127759-قمة-هامة-لتمويل-الاتحاد-الأوروبي-حتى-2020.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127607-برنت-مستقر-فوق-116-دولاراً-للبرميل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127483-جاكوار-لاند-روفر-تسجل-أداءً-قوياً-في-مبيعاتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127207-انهيار-العملة-يصعب-حياة-الإيرانيين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127207-انهيار-العملة-يصعب-حياة-الإيرانيين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126995-الغموض-وغياب-الشفافية-يلفان-آلية-احتساب-أسعار-المحروقات-صعودا-وهبوطا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126995-الغموض-وغياب-الشفافية-يلفان-آلية-احتساب-أسعار-المحروقات-صعودا-وهبوطا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126966-وقف-تصدير-النفط-من-أربيل-كبد-العراق-4-مليارات-دولار.html


 

884 

 

مليون دوالر، وتراجعت عن  355ولكن الحكومة االتحادية دفعت الوجبة األولى البالغة 

 وقف نشاطاتها إلىبتلك الشركات  أدىدفع القسط الثاني، وهذا ما 

  مليون دينار األثر المالي لنزوح الالجئين السوريين إلى المملكة 644 30/01/2013 

ا شكَّل ضغطا بالمئة منهم يتوزعون على محافظات ومدن المملكة م 95وبي ن أن  

 .بالمئة من عدد السكان 6نمو سكاني نسبته  أّدى إلىديموغرافيا مفاجئا 

  استفادوا من تأمين التعطل عن العمل 0733 30/01/2013 

للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة االستهالك واإلنفاق لديهم وهذا استمرارية الدخل 

 .التخفيف من وطأه التغيرات االقتصادية يؤدي إلىبالتأكيد 

  الحدود العراقية يكدس البضائع في ميناء العقبةإغالق  29/01/2013 

أكد تجار وأصحاب شركات التخليص أن قرار الحكومة العراقية بإغالق الحدود مع 

 .تكدس البضائع وإلحاق األضرار ببعض التجار المستوردين أدى الىالمملكة 

 تكدس البضائع في العقبة أدى الىاغالق الحدود العراقية  29/01/2013 

  دينار 33.3إلى  01ارتفاع سعر الذهب عيار  27/01/2013 

مزيد من التقليص لثقة المستثمرين  أدى إلىلكن فشله في مجاراة مكاسب اليورو واألسهم 

 .في الذهب

  0413مليار دوالر االحتياطي األجنبي لدول الخليج في  944 27/01/2013 

أشار التقرير إلى أن  تسارع وتيرة إنتاج بعض الدول المصدرة للغاز الصخري، مثل 

 انحسار وارداتها من الوقود المسال  أدى إلىالواليات المتحدة، 

  0417بحلول عام « الطبقة الوسطى»إضافي ينضمون إلى مليون عامل  13/01/2013 

االنتعاش المطلوب لتعزيز النمو واالستهالك في هذه إلى ذلك  يؤّديومن المحتمل أن 

 .االقتصادات في المستقبل

 .تعزيز اإلنتاجية وتسريع التنمية االقتصاديةإلى بدوره  يؤديومن شأن ذلك أن 

  مليار دوالر 344الفساد يكبد االقتصاد العربي  22/01/2013 

وقال إن آثار الفساد عديدة منها أنه يشكل بيئة طاردة لالستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، 

 ندرة سلع أخرىيؤدي إلى ويزود األسواق بسلع ذات جودة رديئة، أو 

  0413منظمة العمل الدولية ترسم صورة قاتمة للبطالة لعام  23/01/2013 

مما أعاق االستثمار والتوظيف، بحسب غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، 

 تواصل الركود في سوق العمل في الكثير من البلدانإلى ذلك  أدىوقد 

، تقل ب تدفقات رؤوس األموال الدولية  الذي أجبرها على تعديل سياسة االقتصاد الكلي 

إلى بالتالي  أّدىالُمعتمدة فيها بسرعة بهدف إبطال اآلثار على أسعار صرف العملة، ما 

 .إضعاف اقتصاداتهم

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126492-600-مليون-دينار-الأثر-المالي-لنزوح-اللاجئين-السوريين-إلى-المملكة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126562-4733-استفادوا-من-تأمين-التعطل-عن-العمل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126439-إغلاق-الحدود-العراقية-يكدس-البضائع-في-ميناء-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125949-ارتفاع-سعر-الذهب-عيار-21-إلى-33-3-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125947-900-مليار-دولار-الاحتياطي-الأجنبي-لدول-الخليج-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125823-390-مليون-عامل-إضافي-ينضمون-إلى-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125594-الفساد-يكبد-الاقتصاد-العربي-300-مليار-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125441-منظمة-العمل-الدولية-ترسم-صورة-قاتمة-للبطالة-لعام-2013.html
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انعدام اليقين بشأن إلى ترد د صانعي السياسات في عدد كبير من البلدان  وأّدىكما 

 الظروف المستقبلية

غياب التماسك بين السياسات النقدية والسياسات المالية الُمعتمدة في مختلف البلدان،  وأّدى

جانب النهج التدريجي في التعامل مع القطاع المالي ومشاكل الديون السيادية، ال سي ما  إلى

 .انعدام اليقين في التوقعات العالمية إلىفي منطقة اليورو، 

وتراجعت نسبة مشاركة اليد العاملة في سوق العمل في شكل كبير ال سي ما في 

 .حجب الحجم الحقيقي ألزمة الوظائفإلى  أّدىاالقتصادات المتقدمة؛ ما 

تفاقم التباينات في سوق العمل ما يُسهم إلى طول وعمق األزمة في سوق العمل  ويؤّدي

 .في امتداد فترات البطالة

انضمام نصف مليون شاب إضافي  إلى تباطؤ النشاط االقتصادي  ؤّدييومن المتوق ع أن 

 .1522إلى صفوف العاطلين عن العمل بحلول العام 

  ع انكماش اقتصاد إيرانمعهد التمويل الدولي يتوق 22/01/2013 

فرض عقوبات على البنك المركزي والحظر الذي فرضه االتحاد األوروبي على استيراد 

 .تقلص عائدات البالد من النقد األجنبيإلى  أدىالنفط من إيران، مما 

  تدعو لتطوير القطاع بتوحيد الجهود« السياحيةالجمعيات » 22/01/2013 

اثارة ادى الى ان المشكلة الحالية بين الجمعية والنقابة ان كل واحدة تعمل وحدها ما 

 الخالفات عن قانونية انتساب االعضاء اليها،

 دوالراً للبرميل  110برنت يستقر تحت  22/01/2013 

التوسع في طبع النقود يؤدي إذ يلجأ المستثمرون إلى األصول العينية بفعل القلق من أن 

 .تهاوي أسعار الصرفإلى 

  مستوردون مصريون يتفقون على ترشيد استيراد السلع الترفيهية 22/01/2013 

فرض اي رسوم اغراق على اي "وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان 

 احتكارها داخل السوقسيؤدي الى ة سلع

  تحت طائلة انهيار وضعها المالي 787تعلق تسليم طائراتها من طراز « بوينغ» 20/01/2013 

التي تم تسليمها الى شركات طيران اميركية، مما  393بوقف عمل الطائرات من طراز 

 .قرارات مماثلة في بقية ارجاء العالمادى الى 

  باإلضراب« الصناعيين»الحكومة تتراجع عن إلغاء ضريبة المبيعات بعد تهديد  18/012013 

إرباك العديد من المؤسسات أدى الى الصناعي وفي نهاية سنة مالية؛ ما تنسيق مع القطاع 

 الصناعية

  0413بالمئة في  14تجار سعوديون يتوقعون انخفاض أسعار الذهب  15/01/2013 

توقع خبراء في مجال الذهب بالسعودية أن تتأرجح أسعار الذهب عالميا، خالل العام 

دوالرا لألونصة في  2255دوالرا لألونصة ارتفاعا والـ 2955الحالي، ما بين حاجز الـ

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125250-معهد-التمويل-الدولي-يتوقع-انكماش-اقتصاد-إيران.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125229-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125248-برنت-يستقر-تحت-112-دولاراً-للبرميل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125225-مستوردون-مصريون-يتفقون-على-ترشيد-استيراد-السلع-الترفيهية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125225-مستوردون-مصريون-يتفقون-على-ترشيد-استيراد-السلع-الترفيهية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124970-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124731-الحكومة-تتراجع-عن-إلغاء-ضريبة-المبيعات-بعد-تهديد-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124225-تجار-سعوديون-يتوقعون-انخفاض-أسعار-الذهب-10-بالمئة-في-2013.html
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 انخفاضات خارج التحاليل الفنيةتؤدي إلى حالة الهبوط، ما لم تتدخل عوامل خارجية 

  تعلن عن عجز في الميزانية يصل إلى ضعف المتوقع« إسرائيل» 15/01/2013 

، التي سيكون 1526سيتعيَّن على الحكومة المقبلة نزع فتيلها ستكون ميزانية الدولة لعام "

أزمة يؤدي إلى ع ويمكن أن من المطلوب أن تغطي العجز الذي جاء أعلى من المتوق

 ".ائتالف

 إنتاج النفط السعودي يتذبذب تبعاً لعوامل محلية وخارجية  15/01/2013 

تذبذب االنتاج، الطلب المحلي وهو موسمي تؤدي الى من العوامل التي "وتابع المهنا 

 بطبيعته، ومن المعتاد ان يبلغ ذروته في الصيف ثم ينخفض خالل الربع االخير

  خسائر متوقعة لقطاع التأمينمليون دينار  04 12/01/2013 

بمصلحة المواطن وضياع حقوقه جراء التعليمات والقوانين يؤدي باإلضرار األمر الذي 

 الناظمة لعمل قطاع التأمين

  الدوالر عند أعلى مستوى أمام الجنيه المصري 12/01/2013 

وفقا  لصحيفة -حالة من التكالب على شراء الدوالر إلى  أدىموضحا  أن هذا االرتفاع 

 المصرية« األهرام»

صعود جماعي لجميع أسعار العمالت األوروبية إلى  أدىوأكد أن ارتفاع الدوالر 

 جنيه للشراء 9.52والعربية، حيث قفز اليورو إلى 

 اليابان تطلق خطة اقتصادية وتنتقد الصين  12/01/2013 

، واعادة تصليح الجسور 1522اذار  22حادث نووي في ادى الى اعقبه تسونامي 

 .العامة القديمةواألنفاق والبنى التحتية 

  تؤكد توفر السلع الغذائية بكميات كبيرة« الصناعة» 53/01/2013 

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء؛ حيث إن جميع السلع بما فيها الخبز 

 .تلفهايؤدي إلى متوفرة بكميات كافية، وال ضرورة لتخزينها بما قد 

  أوباما ينجح بزيادة الضريبة والكونغرس يتفادى الهاوية المالية 03/01/2013 

تفاع بأكثر تنشيط البورصات اآلسيوية، حيث فتح مؤشر هونغ كونغ بارإلى االتفاق  أّدىو

 في المئة 2من 

  0413أوروبا تشكل خطراً حقيقياً على االقتصاد العالمي في  03/01/2013 

وإال  »عدم فرض مزيد من الشروط على المساعدات المالية التي يقدمها للدول األوروبية 

 .«تدهور حالة المريض إلى سيؤديفإن  هذا الدواء 

  أوباما ينجح بزيادة الضريبة والكونغرس يتفادى الهاوية المالية 03/01/2013 

ضريبية،  وأي د قسم من الجمهوريين القانون على الرغم من رفضهم المبدئي ألي  زيادة

 ما يعرف بالهاوية المالية سيؤدي إلىألن البديل كان 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124208-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124207-إنتاج-النفط-السعودي-يتذبذب-تبعاً-لعوامل-محلية-وخارجية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124207-إنتاج-النفط-السعودي-يتذبذب-تبعاً-لعوامل-محلية-وخارجية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124071-20-مليون-دينار-خسائر-متوقعة-لقطاع-التأمين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123803-الدولار-عند-أعلى-مستوى-أمام-الجنيه-المصري.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123803-الدولار-عند-أعلى-مستوى-أمام-الجنيه-المصري.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123802-اليابان-تطلق-خطة-اقتصادية-وتنتقد-الصين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123802-اليابان-تطلق-خطة-اقتصادية-وتنتقد-الصين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123561-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123029-أوروبا-تشكل-خطراً-حقيقياً-على-الاقتصاد-العالمي-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
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  دي إلى تحسن الجنيهالفترة المقبلة ستشهد استقراراً يؤ: رئيس وزراء مصر 02/01/2013 

استحدث البنك المركزي هذا االسبوع نظاما جديدا؛ بهدف المحافظة على االحتياطيات، 

 .هبوط الجنيه إلى مستوى قياسي أدى إلى

  هيئة سوق المال العمانية تنجز مسودة الئحة الصكوك اإلسالمية 01/01/2013 

أداء كفاءة االرتقاء ب تؤدي إلىإن االلتزام بمعايير اإلفصاح والشفافية من العوامل التي 

 .السوق المالية وتعزز ثقة المستثمرين به

  فرص كبيرة للتمويل اإلسالمي: هونغ كونغ 01/01/2013 

تسهيل الحوار بين مجالس الرقابة الشرعية والفقهاء  يؤدي إلىوهذا من شأنه أن 

 واستكشاف سبل تطوير أنشطة الخدمات اإلسالمية

  اإلسالمية في مصر يفتح األمل للنهوض االقتصادينجاح البنوك : خبراء 01/01/2013 

أن التزام النشاط المصرفي اإلسالمي بعدم التعامل بالفوائد البنكية المحرمة أخذا  أو 

 اختالف في آليات تعبئة الموارد المالية وآليات استخدامها يؤدي إلىعطاء، ألنها ربا 

  «الهاوية المالية»مجلس الشيوخ يقر االتفاق الذي يجنب الواليات المتحدة  01/01/2013 

ا لم يتم وحذر خبراء اقتصاديون من امكانية عودة اول اقتصاد في العالم الى االنكماش اذ

 زيادة الضرائب يؤدي الىالتوصل الى اتفاق، فعدم تمرير االتفاق في الكونغرس 

  المقبلة ستشهد استقراراً يؤدي إلى تحسن الجنيهالفترة : رئيس وزراء مصر 01/01/2013 

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس الثالثاء إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا 

 تحسن الجنيه أمام الدوالر يؤدي إلىسياسيا واقتصاديا، 

  مليار جنيه 80بورصة مصر تودع العام بمكاسب  01/01/2013 

تقويض الجهود المبذولة لدعم االقتصاد  إلىتفاقم االضطرابات السياسية  أدىإذا 

 .والميزانية العامة

  إجراءات تقشفية إلزامية للواليات المتحدة« الهاوية المالية» 01/01/2013 

ويرى االقتصاديون المستقلون في مكتب الميزانية في الكونغرس أن  هذا العالج القاسي 

 …تراجع إجمالي الناتج الداخلي إلى سيؤدي

  في المئة 08ارتفاع معدل التضخم السنوي في سوريا  01/01/2013 

، وسط توقعات بأن ينتقل 1521مضاعفة العجز مقارنة بالعام  إلىهذا األمر  وسيؤدي

 …وريةمليار ليرة س 665من 

 

 

 

 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122830-رئيس-وزراء-مصر-الفترة-المقبلة-ستشهد-استقراراً-يؤدي-إلى-تحسن-الجنيه.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122964-هيئة-سوق-المال-العمانية-تنجز-مسودة-لائحة-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122964-هيئة-سوق-المال-العمانية-تنجز-مسودة-لائحة-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122966-هونغ-كونغ-فرص-كبيرة-للتمويل-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122965-خبراء-نجاح-البنوك-الإسلامية-في-مصر-يفتح-الأمل-للنهوض-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122862-مجلس-الشيوخ-يقر-الاتفاق-الذي-يجنب-الولايات-المتحدة-
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رأي -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha  

  دماء كنهر بال ضفاف 62/05/2013 

 الىذلك  أدىالى اآلن، على عدم مغادرة كرسيه، ولو « المقاوم القومي»فيما يصر األسد 

 .إنهاك جيشه، وتدمير بلده، وسيالن دماء شعبه كنهر بال ضفاف

  هل يستطيع أوباما إنقاذ تركيا من المستنقع السوري؟ 62/05/2013 

يب تأل إلى يؤديويهدد هذا الصراع الطائفي بالتسرب عبر الحدود إلى تركيا، األمر الذي 

 الثوار السوريين واألتراك السن ة ضد العلويين الموالين لنظام األسد

  أيكون رداً على السيسي؟ 65/05/2013 

هذه القصة أسوقها كي أنب ه إلى أن  السماح للعسكريين بالتصويت يمث ل مغامرة كبرى، ليس 

 إغراق الجيش والشرطة سيؤدي إلىفقط ألنه 

 خفايا 65/05/2013 

نفوق العشرات منها وصل  إلى وأدىقال أن مرض العقد الجلدية الذي انتشر بين األبقار 

 .لألردن من شمال فلسطين والجوالن

  حركة التفاف حول سوريا.. التجارة التركية 05/2013/ 13 

إن  التجارة التي كانت مزدهرة في السابق بين تركيا وسوريا قد هبطت بمقدار الثلثين، ما 

 ضياع مليارات الدوالرات  إلىفجأة  أّدى

  المطلوب قانون مالكين لمصلحة غالبية الشعب 19/05/2013 

زعزعة األمن االجتماعي الذي  إلى تؤديفما بالك بالطبقة الفقيرة، وجدنا كيف أن ها بدأت 

 يهدد بدوره في حال استمراره إلى زعزعة األمن واالستقرار

ا  من دخله سيخصص إليجار المنزل، وهذا بدوره  تراجع بل  إلىحتما   سيؤديقسما  مهم 

 وركود في الحركة االقتصادية

لكين والمستأجرين في حال تعديله وفقا  للدستور وللعهد الدولي الخاص بالحقوق إن  قانون الما

 …ترسيخ األمن االجتماعي إلى سيؤدياالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  ما العمل؟..عند مفترق االقتصاد مع البيئة 13/05/2013 

منحى آخر في االعتراض، وهو اإلصرار على أن  هؤالء العلماء أفسدهم  إلى يؤديهذا 

 المال والشهرة

  العقيدة القتالية اإلسرائيلية في ضوء توظيف الفضاء اإللكتروني 13/05/2013 

 إلىفقط  تؤديالتي قد ال « المعادية»كلما زادت فرص انكشافها أمام الهجمات اإللكترونية 

ا ينتج عنه شلل الحياة في الكيان الصهيوني، بل  توقف عمل هذه المرافق وتلك المؤسسات مم 
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 .سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين إلىأيضا   تؤدييمكن أن 

أن يتم التشويش على نظام رقابة وتحكم في مصنع ينتج « إسرائيل»ال تخشى فعلى سبيل المث

 تفجيره إلى يؤديوسائل قتالية بشكل 

من الوصول إلى النظم المحوسبة التي تشغل مصانع « األطراف المعادية»تتمكن 

حدوث تفاعالت غير مرغوب فيها ينتج عنها  إلى تؤديالبتركيماويات، والتي يمكن أن 

 عدد كبير من القتلى إلى تؤديغازات السامة التي سحب من ال

  !«خائن وعميل»الرئيس  13/05/2013 

ق في كلمة ألقاها إلى حادث التفجير الذي وقع فى مدينة الريحانية التركية القريبة من  أن ه تطر 

ا   تركيا 52مقتل  أدى إلىالحدود السورية، مم 

  تعالوا نقتسم الكرب 15/05/2013 

 اإلحباط وإشاعة الفوضى في المجتمع يؤدي إلىاألمر الذي قد 

  السعودية -العالقات التركية  16/05/2013 

النجاحات التي حققتها تركيا في السنوات األخيرة قد نالت إعجاب وتقدير المملكة العربية 

ا   .زيادة تقارب المسؤولين بجميع المستويات إلى بعضهم البعض أدى إلىالسعودية أيضا مم 

  أنقرة تمسك بخيوط اللعب في الشرق األوسط 11/05/2013 

يمكن أن ( كردي)وليس من قبيل المبالغة في القول إن  أردغان ربما كان بصدد سحب خيط 

 .ود عبر المنطقةتفكيك الحد يؤدي إلى

  درس في األخالق السياسية 11/05/2013 

ال يعيبنا أن نكون حديثي العهد بالممارسة الديمقراطية، لكن يعيبنا جدا  أال  نتعل م من أخطائنا، 

 .غرق السفينة بكل ركابها إلىذلك  أدىبحيث نظل  نرفع المعاندة شعارا، حتى وإن 

  تصرف أخرق 11/05/2013 

أزمة حادة، من أشخاص كان المفروض أنهم دخلوا معاهد  إلى أدىتصرف أخرق 

 .دبلوماسية

  تجربة الرجل القوي لم تسفر عن مزيد من االستقرار 12/05/2013 

 إلىالزخم  يؤديفهل كان من اآلمن أن يتوقف الدفع دون عمل شيء سوى التمني بأن 

 إيصال هذه الصخرة إلى القمة؟

ا   أدىضربت تفجيرات منسقة المناطق الشيعية المجاورة في بغداد وشمال العراق أيضا ، مم 

 .شخص 65مقتل ما يزيد عن  إلى

لت غارته التي شن ها على موقع للمحتجين في مدينة الحويجة شمال العراق إلى اشتباكات  تحو 

ا   .مقتل العشرات إلى أدىدموية وتبادل إلطالق النار مم 

  مخاوف إسرائيلية من خلط إيران األوراق في سوريا 15/05/2013 
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أن فتح جبهة واسعة النطاق، عبر استخدام المخزون الهائل والخطير لصواريخ سوريا 

 اشتعال المنطقة وتلقي العمق اإلسرائيلي الداخلي لضربة قوية إلى تؤديوحزب هللا قد 

أذى  إلى سيؤديوال خالف داخل إسرائيل على أن استخدام مخزون سوريا من الصواريخ 

 …أكبر بكثير من األذى الذي يمكن أن يتسبب في حال تسربت هذه الصواريخ

  هل الزائر لغزة يساهم في االنقسام الفلسطيني؟ 23/05/2013 

خم رام هذه الزمرة من الطبالين والزمارين السائرين في فلك الرئيس المتقوقع في مكتبه الف

ون على أن  مزيدا من الحصار الخانق من قبل الصهاينة لقطاع غزة  قريبا  سيؤديهللا يصر 

 خنق السيد إسماعيل هنية إلى

  !وتالزم الصراعين وهشاشة الرهانات..العراق وسوريا 23/05/2013 

 .شخصا   25مقتل  إلى أدىأغارت الحكومة على مخيم للمعتصمين السن ة شمال العراق، ما 

  إخفاق السياسات المالية األمريكية واألوروبية في معالجة األزمة الكبيرة وتذليلها 23/05/2013 

وهذا االنهيار ال سابقة له، . ويبدو أن  احتمال انهيار متوسط السعر العقاري لم يقد ر حق قدره

 تعجيل انفجار األزمة في الواليات المتحدة، وفي البلدان األخرى إلى أدىوهو 

  عودة رفسنجاني مزعجة لخامنئي 29/05/2013 

في وقت من االستياء الواسع في إيران، مع مزيج من العقوبات الدولية وعجز من الحكومة 

 تردي المتاعب االقتصادية إلى يؤدي

إرباك عملية هندسة  إلى أدىفقد بات اآلن أمام شخصين ال يمكن توقع تصرفاتهما، وهو ما 

 .التصويت التي يقوم بها النظام

إرباك عملية هندسة  أدى إلىتوقع تصرفاتهما، وهو ما فقد بات اآلن أمام شخصين ال يمكن 

 .التصويت التي يقوم بها النظام

  ماذا بعد ؟.. شتم النواب  23/05/2013 

ان النواب اجمعوا على طرد السفير االسرائيلي وسحب السفير االردني وهو اقل االيمان، 

 ، حتى وان انقطعت العالقات الديبلوماسية او تجمدتلحرب يؤديولو تم ذلك فانه لن 

  أين الهالل األحمر المصري؟ 23/05/2013 

أن الجمعية خضعت طيلة الثالثين سنة األخيرة لسلطة وهيمنة قرينة الرئيس السابق، األمر 

 تأميمها عمليا وإلحاقها بالسياسة المصرية إلى أدىالذي 

  انتخابات تشريعية حاسمة.. باكستان 26/05/2013 

الزخم الكبير في شعبيته في اآلونة  أدىيشار في هذا السياق إلى أن عمران خان الذي 

 استقطاب الشباب إلىاألخيرة 

  فلسطينية وهدف بحاجة إلى إنجاز -العالقة مع حماس مصلحة أردنية  21/05/2013 

ا 1553وتشكيل حكومة عام  تعطيل  إلىذلك  أدىتحجيم نفوذ فتح، ومن ناحية  إلى أدى، مم 
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 عملية التسوية السلمية

  النأُي بالنفس 25/05/2013 

 صراعات مسل حة بين أطراف مختلفة إلى تؤديوال سي ما في االختالفات السياسية التي قد 

  مستقبل النظام السوري بين صراع البقاء والحرب األهلية 22/05/2013 

 يؤدي إلىد أن سقوط نظام األسد سيكون بمثابة سقوط مدو قد وينهي الكاتب تحليله بتأكي

  (السنة )واألغلبية المحكومة من  ( العلويين )انتشار الحرب األهلية بين األقلية الحاكمة 

 26/05/2013  ً   القطيعة بين بريطانيا واالتحاد األوروبي ليست خياراً حكيما

ي أمر ذي بال هو أ إلىإعادة المفاوضات التي سيقوم بها كاميرون  تؤديواحتمال أن 

 .”التايمز“احتمال ضئيل، كما ذكر اللورد لوسون هذا األسبوع في صحيفة 

  انتخابات تشريعية حاسمة.. باكستان 26/05/2013 

ما لم يتمكن أحد من زعماء باكستان من التحلي بقدر من الشجاعة التي كانت تتسم بها بوتو، 

 .والواليات المتحدة أيضا  -من المتاعب لباكستان  لمزيد ستؤديفإن االنتخابات الحالية 

  !حرب المساجد بالعراق من يقف وراءها؟ 22/05/2013 

استشهاد  إلى أدىتم تفجير مسجد اإلحسان بالمنصور وسط بغداد بعد صالة العشاء؛ ما 

 .مصليا  ( 23)وجرح أكثر من 

وفي ذات الوقت، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الرزاق في منطقة الراشدية شمالي 

 استشهاد اثنين من المصلين إلىاالنفجار  وأدىبغداد 

وفي نفس اليوم قالت الشرطة الحكومية إن عبوات عدة انفجرت حول مسجد المهيمن في 

 إصابة ثالثة أشخاص إلى أدىحافظة الحلة جنوب العراق؛ ما ناحية جبلة شمالي م

  لغز األمن الذي لم يحل 59/05/2013 

تدهور الحالة وتراجع قابلية  إلىيؤدي أما ان يترك األمر كما هو عليه اآلن، فإن ذلك لن 

 .المريض للشفاء؛ وبالتالي تراجع أملنا في االستقرار الذي يسمح لنا بإقامة أبنية النظام الجديد

  نحو التصدي لمهزلة التبادلية في األرض الفلسطينية 59/05/2013 

موافقة لجنة المتابعة العربية برئاسة حمد بن جاسم على المطلب الصهيونية أمريكي بشأن 

 شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلىفي التحليل النهائي  يؤديما « يهودية الدولة»

  العراقية« الدولة»هيبة  59/05/2013 

حماية حقوق األفراد وحرياتهم،  إلى يؤديخضوع اإلدارة للقانون؛ وذلك ألن هذا الخضوع 

رة جميع أجهزة الدولة، مبدأ آخر وهو سيادة القانون، ويقصد باإلدا إلىهذا المبدأ  ويؤدي

 .حماية حقوق األفراد وحرياتهم إلى يؤديوإذا خضعت اإلدارة للقانون فإن ذلك 

  مفكرة.. األزمة النووية اإليرانية 59/05/2013 

 إلىالقيود على أنشطة التخصيب التي تقوم بها طهران  تؤديويقول إن ه من غير المرجح أن 
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 إعاقة التقدم النووي اإليراني كثيرا  

  «يشكل المهاجرون تهديدا للغرب؟هل .. أسطورة المد اإلسالمي»عرض كتاب  59/05/2013 

  .تكوين هذه المجتمعات الموازية إلى تؤديوإن كانت هناك بعض الظروف التي قد  

  حمى التقشف تجتاح أوروبا 53/05/2013 

 يؤّدي إلىينبغي أن تدعم االستثمار المحلي واالستهالك، مما يحف ز النمو، وهذا بدوره 

 …تخفيض نسب العجز في الميزانيات

  في عيد العمال 55/05/2013 

ان ضرب البرجوازية الوطنية قطع الطريق على التطور الطبيعي لها، وهو الذي كان 

 توسع سوق العمل سيؤدي الى

ان ضرب البرجوازية الوطنية قطع الطريق على التطور الطبيعي لها، وهو الذي كان 

تركيا على سبيل )توسع سوق العمل،كما حصل في بعض الدول المجاورة الى  سيؤدي

الصراع بمعناه -خلق الصراع بين ارباب العمل وطبقة العمال الى  سيؤديلتالي ؛ وبا(المثال

 عبر تكوين النقابات واالحزاب المعبرة لمصالح العمال -االيجابي

  األصولية اإليرانيةغموض  52/05/2013 

شح السيولة النقدية أدى الی وال يخفى على األصوليين أن أداء الحكومة الحالية االقتصادي 

 وزيادة التضخم وضمور النمو

  أوباما يقدم خطوة نحو سوريا ويؤخر أخرى 52/05/2013 

 تحول مفاجئ باتجاه تدخل الواليات المتحدة وبريطانيايؤدي إلى لكنه أشار إلى أن  ذلك لن 

  نحو مغادرة خيار المفاوضات وإعادة االعتبار للمقاومة 52/05/2013 

قسام سياسي عميق أضعفت الحالة الفلسطينية، وتسببت في ان -حسب الغول–ناهيك عن أنها 

 .تعميق هذا االنقسامستؤدي إلى فيها، والعودة إليها، 

  المواطن بين الضريبة والدعم 65/02/2013 

واآلن وجماهير المواطنين تنتظر توقيت رفع أسعار الكهرباء والمياه والخبز وغيرها، وما 

 ارتفاع تكاليف الحياةإلى  ستؤدي

 ستؤديوفي حال استمرار الحكومة بالضغط على المواطن واتباع سياسة مزيد من اإلفقار 

 !الشعبي آت فاحذروهفالحذر الحذر، وإال  فالغضب ! االنفجار الذي ال يحمد عقباهإلى 

  1/ ثراء وإفقار ممنهج.. طبيعة األردن  13/02/2013 

إعدام أدى الى من حيث استخدام ظالل هذه األشجار كزرائب لألغنام والماعز واألبقار؛ ما 

 وتخريب هذه األشجار الحرجية

  «التعيينات تحت ضغط النواب» 13/02/2013 

تحميل الموازنة الكثير، وربما يكون مقدمة لتوسيع الثقب في سيؤدي الى لكن قرار التعيين 
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 !.قربة الحكومة التي لم يثبت طهرها بعد

  «تل أبيب»نقاط االتفاق واالختالف مع .. المنطقةهيغل في  13/02/2013 

توريط واشنطن في مواجهة عسكرية في إلى هذا الهجوم يؤدي حيث تخشى واشنطن أن 

 وقت بالغ التعقيد

  الملك عبد هللا الثاني يأتي إلى واشنطن 19/02/2013 

تلوث خزان المياه الجوفي خالل إلى  يؤديإن غياب شبكة المجاري في المعسكر سوف »

 .«فترة وجيزة

األمريكية في األردن « القوات الخاصة»إعالن وزير الدفاع األمريكي تشاك هيغل عن نشر 

اندالع إلى  أدى، وهو إعالن «تحسين الجاهزية واالستعداد لعدد من السيناريوهات»من أجل 

 .مظاهرات في المملكة

ما زادت إلى ارتفاع أسعار اإلسكان عبر أنحاء المملكة، بين أدىفزيادة الطلب على الشقق 

 .خفض األجورإلى  وأدتشدة المنافسة على الوظائف النادرة من معدالت البطالة 

  الواقع البغيض في سوريا الممزقة 13/02/2013 

تدهور اقتصادي تجل ى بالغالء الفاحش، وهبوط الليرة أدى إلى لم تبِق شيئا  لم تطله، ما 

 السورية أمام الدوالر

  والمجتمعات المستضيفة ..الالجئون السوريون 12/02/2013 

ألف نسمة من السوريين في معسكرات لالجئين، فإن  سعدا   235وفي حين يسكن قرابة 

 التوترات لتأجيجوجودهم  يؤديواألغلبية العظمى منهم يعيشون في المدن، حيث 

ً .. تحول في باكستان 12/02/2013    اعتقال مشرف نموذجا

لكنه وصل إلى حالة حيث أصبح يعتقد أن ه مستودع للمعرفة والعدالة، بينما اآلخرون مغفلون 

 .«نهاية سيئة للغاية كما نرى إلىبه  أّدىا وذلك هو م, وأغبياء

  !تزدهر« القارة اليائسة».. أفريقيا 12/02/2013 

توليد المزيد من احتماالت  تؤدي إلىأن الفجوة المتنامية بين الفقراء واألغنياء فيها يمكن أن 

 عدم االستقرار السياسي واالجتماعي في المستقبل

  المسار الزمني للقضية وحمالت التشهير 15/02/2013 

ثمانية رجال وأربع نساء في الحكم لمأزق عدم االتفاق على إدانة المتهمين بمعظم التهم 

 .العودة إلى نقطة الصفر في إصدار أحكام اإلدانة إلىذلك  أدى، وقد 233الـ

  ال ثقة شعبية في الحكومة وإن حصلت على ثقة مجلس النواب 23/02/2013 

تبقى من ثقة ورصيد اضمحالل وانحسار لما  الى ستؤديوبالتالي فإن حكومة هذا الرجل 

 .للنظام السياسي لدي الشعب

  !تعديل بنود معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية ممكن: دراسة 29/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139216-هيغل-في-المنطقة-نقاط-الاتفاق-والاختلاف-مع-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/139060-الملك-عبد-الله-الثاني-يأتي-إلى-واشنطن.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/139060-الملك-عبد-الله-الثاني-يأتي-إلى-واشنطن.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138795-الواقع-البغيض-في-سوريا-الممزقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138795-الواقع-البغيض-في-سوريا-الممزقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138487-اللاجئون-السوريون-والمجتمعات-المستضيفة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138485-تحول-في-باكستان-اعتقال-مشرف-نموذجاً.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138181-أفريقيا-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/139222-المسار-الزمني-للقضية-وحملات-التشهير.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/139222-المسار-الزمني-للقضية-وحملات-التشهير.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137922-لا-ثقة-شعبية-في-الحكومة-وإن-حصلت-على-ثقة-مجلس-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137922-لا-ثقة-شعبية-في-الحكومة-وإن-حصلت-على-ثقة-مجلس-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/137783-دراسة-تعديل-بنود-معاهدة-السلام-المصرية-الإسرائيلية-ممكن.html


 

894 

 

غياب دور مصر التدريجي وفشل إنشاء تحالفات لها طابع االستمرار  أّدىوفي هذه األثناء 

ر الحرب األهلية اللبنانية، إلى  تفجُّ

  تقام الدولة اإلسالمية؟ أهكذا 23/02/2013 

، وما تعنيه من ارتهان مستقبلي بقرارات «البيعة»التراجع عن »إلى « جبهة النصرة»داعية 

 من ضعف التحام المسلمين إليه تؤديوأحكام خارجية، وما 

  بين األمس واليوم« إسرائيل» 23/02/2013 

إلخ؛ ما .. يفترض بها أن تكون عصية كموقع الموساد، وموقع الكنيست وموقع وزارة الدفاع

 .شلل وخوف وهلع لدى هذا الكيان أدى الى

 وثيقة إلدانة المشاجرات الجامعية  25/02/2013 

وقفها إال معالجة االسباب الكامنة وراءها، تلك  تؤدي الىوإن ما من وسيلة يمكن ان 

 مع ما يزال يرى في القوةاالسباب التي يغذيها مجت

  الهجرة والقوة األمريكية 22/02/2013 

 أدىوتُظِهر استطالعات الرأي المختلفة إما أكثرية أو أغلبية لصالح الحد من الهجرة، ثم 

 تفاقم هذه اآلراء إلىالركود 

 غارة على إسرائيل  26/02/2013 

أن الهجوم اإللكتروني ينبغي أال يستبعد وأن تأثيره إذا وقع لن يقل عن تأثير االعصار 

 قطع الكهرباء في مناطق شاسعة في الواليات الشمالية الشرقية أدى إلىساندي، الذي 

 التعدد بين اإلباحة والحاجة  21/02/2013 

ان واقع المجتمع الذي نعيشه اليوم مع كثرة الخبث واختالط الحالل بالحرام أو العكس كان 

 .تأخر الزواج وتعسره على كال الجنسين أدى إلىا من محصلة اختالل نسق الكون مم

  مشهد أردني مضطرب 22/02/2013 

 !اتساع فجوة الثقة، وزاد األزمة تفاقما ، واألوضاع تعقيدا   أدى إلىمما 

  مؤشرات ديمقراطية 25/02/2013 

حالة التخلف التي نعيش، في تلك االونة كانت الدول االوروبية قد استفادت  أدى الىكل ذلك 

 من خالل احتكاكها باالمبراطورية العثمانية

  دير ياسينفي ذكرى مجزرة  53/02/2013 

 أدى إلىبل التخاذل الرسمي العربي والفرقة والشرذمة التي اتسمت بها االنظمة العربية، مما 

 غياب االرادة لالعداد، المتالك عناصر القوة الجهاض المخطط الصهيوني

  متى سيرحل هذا العجوز؟ 59/02/2013 

هذه الشهادة التي كادت أن تفجر بدورها هذه االنتفاضة التي ننتظرها بفارغ الصبر لوال 

 قمع وإجهاض تحركات شعبنا إلى أدىتدخل هذه السلطة وأجهزتها، األمر الذي 
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  0410المشهد االستراتيجي في غزة بعد العدوان اإلسرائيلي في  59/02/2013 

زعزعة إمكانية  أدى إلىخاصة أن التردد في قرار تفعيل القوات البرية، خالل هذا العدوان، 

 .تحقيق الردع الحقيقي ضد حماس 

 الفلسطينيون يسددون فاتورة االضطهاد األلماني لليهود  53/02/2013 

 .عزلتي اجتماعيا إلى إسالمي أدىفي الحقيقة، لقد . أما عن أصدقائي فهم لم يتقبلوا قراري

  !؟«حاجة صفرا»هل شربوا  53/02/2013 

إضعاف محطات  أدى إلىأن السبب في ذلك أن مصر تقتسم السوالر مع غزة؛ األمر الذي 

 .توليد الكهرباء، وتسبب في انقطاع التيار

  ..زيارة أوباما 53/02/2013 

أهلية تشمل معظم  لحرب يؤديكما يزعمون وهو أمر إذا تم سيفاقم الوضع في سوريا و

 مناطق سوريا

 ال يستقيم الظل والعود أعوج  51/02/2013 

شيوع االنانية والحرص  الى يؤديويسود العنف والكراهية، وكل االخالق الذميمة، وهذا 

 على المصالح الشخصية على حساب المصالح العامة

 تعاني ارتباكاً إستراتيجياً « إسرائيل» 51/02/2013 

. وهذا يعني أن  اتجاهات التغيير أنتجت حالة عاجزة عن تقديم إجابات حاسمة للقضايا الكبرى

 نوع من فقدان االتجاه إلى سيؤديهذا االرتباك اإلستراتيجي 

وماذا سيفعلون إذا ما شهدت المنطقة أنظمة حرة تعب ر عن إرادة شعوبها وتقود مشروعا  

 !تغيير موازين القوى ومعادلة الصراع؟ إلىمر في نهاية األ يؤديوحدويا  ونهضويا ، 

انفكاك العالقة  إلى تؤديهل هناك إجابات إسرائيلية واضحة في حال نشوء أوضاع مستقبلية 

 !والقوى الغربية؟” إسرائيل“اإلستراتيجية بين 

 يؤديولعل  من أخطر الجوانب السعي إلثارة العداوات والنعرات العرقية والطائفية، بشكل 

 .زيد من التفتيت واالنقسام في المنطقة العربيةم إلى

  نهر قويق شاهد على مجازر بشار ونظامه 51/02/2013 

 يؤديأن النظام كان يقتل بعض ضحاياه من الحي بإدخال طرف السالح في حلوقهم؛ مما 

 تهتك الجزء الخلقي من الجمجمة وانفجاره إلى

انفجار  إلى أدىإال أن هذا األخير وجد مقتوال بطريقة وحشية بإطالق النار داخل فمه؛ ما 

 .جمجمة رأسه من الخلف

  في مصر ضعفاء« اإلخوان المسلمين»الخصوم السياسيون لـ  52/02/2013 

تراجع نصيب الحزب من  إلى يؤديأن  االنقسام األخير في قيادة الحزب السلفي المهيمنة قد 

 األصوات في الجولة القادمة

وبشكل خاص، يتعي ن على إدارة أوباما أن تخبر الجماعة أن  تركيزها على تعضيد سلطتها 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/136341-المشهد-الاستراتيجي-في-غزة-بعد-العدوان-الإسرائيلي-في-2012.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136120-الفلسطينيون-يسددون-فاتورة-الاضطهاد-الألماني-لليهود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136120-الفلسطينيون-يسددون-فاتورة-الاضطهاد-الألماني-لليهود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136152-هل-شربوا-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135980-زيارة-أوباما.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135412-لا-يستقيم-الظل-والعود-أعوج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135412-لا-يستقيم-الظل-والعود-أعوج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135474-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135411-نهر-قويق-شاهد-على-مجازر-بشار-ونظامه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135411-نهر-قويق-شاهد-على-مجازر-بشار-ونظامه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135307-الخصوم-السياسيون-لـ-
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 زعزعة استقرار مصر إلى يؤديعلى حساب الحوكمة سوف 

  الدولة تدعو إلى تخدير الشعب 62/06/2013 

فقدان كلي أو  إلى تؤديإذا استخدمت في غير األغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن 

 .جزئي لإلدراك بصفة مؤقتة

اإلضرار بالصحة ونقص اإلنتاجية، وتغييب العقل، وفقدان  إلى تؤديالصعيد الفردي فعلى 

 التركيز بالعمل، وسهولة انجراف متعاطيها الرتكاب الجريمة

تزايد من  إلى أدىولكن منذ بداية هذا القرن أصبح منتِجا لها ولو على نطاق ضيق؛ مما 

 .يتعاطوها بصورة سرية

  !من المسؤول عن هذا يا شعب فلسطين؟ 13/06/2013 

وبات يضيق ذرعا برعاية مصر وهو ال يريد حكما عدال في النزاع بينه وبين حركة حماس، 

ا   لحركة في عملية إنهاء الصراعبطء ا أّدى إلىمم 

  األسرى والقدس صنوان 13/06/2013 

.. أي مكان يؤدي إلىنشجب، نستنكر، ندين، نناشد، ندعو، نتنازل، إلى ما هنالك مما ال 

 سرعان ما يطويها النسيان بعد إطفاء اضواء المسرح

  السوريما ال يراه اإلعالم في الواقع ...االحتجاج السلمي 13/06/2013 

 .التشكيك في سوريا بشكل عام أخالقيا   إلىفي نهاية المطاف  أدىوهذا ما 

  على الديكتاتور عندما تثور الدمى: فن الثورة الشعبية  13/06/2013 

تناول شخص  أدى إلىورقة التوت الثقيلة التي جاهدت السلطة لتخفي عريها من ورائها، ما 

 .الرئيس مباشرة في المظاهرات وفي الشعارات التي أطلقتها الثورة السورية

  لتركيا« إسرائيل»حين اعتذرت  13/06/2013 

جنديا  62قتل  أدى إلىمما  33حين أغرقت إسرائيل سفينة التجسس األمريكية أثناء حرب )

 (أمريكيا

  أوباما يخذل الشعب الفلسطيني 13/06/2013 

 لتعزيزاستمرار الموقف الداعم لالحتالل  سيؤديوإال فإن التاريخ والشعب لن يرحم، بل 

 .سائل من أجل تحرير الوطن المغتصبواللجوء إلى كافة الو« التطرف»

 نصف اإلجابة لنصف السؤال  13/06/2013 

ال يمكن تبرير السكوت عن تراكمات أخرى مثل الظلم والفساد واالنحراف، كل هذه قواسم 

 .ضغط كبير يتلوه انفجار ستؤدي الىمشتركة 

 واتفاقية .. بين شطين 15/06/2013 

تحصيل األردن  إلىوفقها،  سيؤديأيامها كانت الحكومة تتحدث عن السالم الذي تحقق، و

 .حقوقه المائية، وتثبيت حدوده، ويحقق الرفاه

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135148-الدولة-تدعو-إلى-تخدير-الشعب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135148-الدولة-تدعو-إلى-تخدير-الشعب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134959-من-المسؤول-عن-هذا-يا-شعب-فلسطين؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134796-الأسرى-والقدس-صنوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134796-الأسرى-والقدس-صنوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/134649-الاحتجاج-السلمي-ما-لا-يراه-الإعلام-في-الواقع-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/134648-فن-الثورة-الشعبية-عندما-تثور-الدمى-على-الديكتاتور.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134799-حين-اعتذرت-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134684-أوباما-يخذل-الشعب-الفلسطيني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134684-أوباما-يخذل-الشعب-الفلسطيني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134499-نصف-الإجابة-لنصف-السؤال.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134499-نصف-الإجابة-لنصف-السؤال.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134336-بين-شطين-واتفاقية.html
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  أضواء على قانون المالكين والمستأجرين 15/06/2013 

إعادة تنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر وذلك بوضع صيغة توافقية بين الطرفين بحيث 

 تحقيق التوازن بينهما تؤدي إلى

  هذا كثير.. ثالثون عاما 12/06/2013 

خلل في بنية المجتمع، وإلى نشوء أشكال أخرى من العالقات  إلى يؤديتأخر سن الزواج 

 إلى ويؤديارتفاع أعداد كبار السن،  إلى يؤديغير األسرية، ويؤثر سلبا على اإلنجاب مما 

 …اتساع الفجوة بين األجيال

  سياسات التسعير وتداعياتها 16/06/2013 

وإلى أن تتحول مطالب .. تفاقم حالة االحتقان وإغالق ابواب الحوار سيؤدي إلىفإن ذلك كله 

 ..اإلصالح إلى التغيير

  ''سحل''في بلدنا  12/06/2013 

ترويع اآلمنين، وإحراق السيارات والدراجات  إلى يؤديوحين يحدث ذلك فقد بات مألوفا أن 

 البخارية، وقطع الطرق وتهديم البيوت والمحال التجارية

ظهرت فيها قنابل المولوتوف والخرطوش والسيوف وغيرها من األسلحة البيضاء، األمر 

 سقوط قتلى وجرحى بين المعارضين إلى أدىالذي 

  العدل أساس الملك 12/06/2013 

أصدر القاضي حكمه بمعاقبة السلطان باالقتصاص منه، وأبدى السلطان إذعانا  للحكم 

ا   التأث ر بالموقف وهو ال يكاد يصد ق ما يرى ويسمع إلىبالمعماري  أدىورضاء  بالقرار، مم 

  المحاصصة أمر خطير واالستئثار كذلك 29/06/2013 

سلطة بيد فئة تحتكر المناصب العليا والهامة، وفي وقت تركيز القوة وال إلى يؤدياالستئثار 

شعور بالظلم واالضطهاد الذي يولد الحقد  إلى يؤديالحق تحتكر الثروة، وفي الجانب اآلخر 

شرعنة  إلى يؤديالحديث عن المحاصصة وتجاهل االستئثار، . على الدولة وعلى المجتمع

 .االستئثار، واستئساد المستأثرين

  خصخصوا البلديات وأمانة عمان 23/06/2013 

وقوعها في العجز  الى يؤديويستهلك هذا الطاقم الجزء األكبر من الميزانية، األمر الذي 

 .المستديم

  الالعبون بالنار على الحدود الكويتية العراقية 23/06/2013 

لى الفريق؛ وقد أعد فريق األمم المتحدة تقريرا بالحادثة، متضمنا اعتداء الشرطة العراقية ع

 .توقف أعمال وضع العالمات الحدودية وصيانتها إلى أدىمما 

إدخال المنطقة بأسرها  إلى وأدىوذلك ما فشل فيه نظام صدام حسين من قبل فشال ذريعا، 

 في أتون فوضى حروب دمرت العراق بمقدراته

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134331-أضواء-على-قانون-المالكين-والمستأجرين.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134331-أضواء-على-قانون-المالكين-والمستأجرين.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134188-ثلاثون-عاما-هذا-كثير.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134068-سياسات-التسعير-وتداعياتها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134068-سياسات-التسعير-وتداعياتها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133934-في-بلدنا-سحل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133933-العدل-أساس-الملك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133933-العدل-أساس-الملك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133629-المحاصصة-أمر-خطير-والاستئثار-كذلك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133629-المحاصصة-أمر-خطير-والاستئثار-كذلك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133520-خصخصوا-البلديات-وأمانة-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133520-خصخصوا-البلديات-وأمانة-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133438-اللاعبون-بالنار-على-الحدود-الكويتية-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133438-اللاعبون-بالنار-على-الحدود-الكويتية-العراقية.html
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  التشابه بين أركان الدولة وأجزاء الجسد 25/06/2013 

 سقوط ماليين القتلى والجرحى والمعاقين أدى إلىولهذا قامت الحروب وكانت دمارا شامال 

  ؟«حماس»وماذا عن حركة المقاومة اإلسالمية  25/06/2013 

تنسيق جماعة اإلخوان بالضفة  أدى إلىوتم االتصال باإلخوان المسلمين في الخارج؛ مما 

 …الغربية مع حركة حماس بغزة

  يوم المرأة العالمي 26/06/2013 

لكن ما يهمنا في هذا المجال هو التأكيد على أن االعتقاد أن اعتبار ارتفاع مساهمة المرأة في 

 التنمية واإلصالح االقتصادي يحتاج إلى دراسات معمقة إلى يؤديالقوى العاملة 

 زيادة بطالة الرجال إلى سيؤديفالتوسع بتشغيل المرأة في ظل معدالت البطالة المرتفعة 

ذه التكاليف ستتغير األنماط االستهالكية في المجتمع بسبب المحاكاة وبسبب ارتفاع ه

 ...تكاليف الزواج بشكل عام الرتفاع سيؤديوالتقليد، وهذا 

لكن ما يهمنا في هذا المجال هو التأكيد على أن االعتقاد أن اعتبار ارتفاع مساهمة المرأة في 

 يحتاج إلى دراسات معمقة التنمية واإلصالح االقتصادي إلى يؤديالقوى العاملة 

 زيادة بطالة الرجال إلى سيؤديفالتوسع بتشغيل المرأة في ظل معدالت البطالة المرتفعة 

وبسبب ارتفاع هذه التكاليف ستتغير األنماط االستهالكية في المجتمع بسبب المحاكاة 

 تكاليف الزواج بشكل عام الرتفاع سيؤديوالتقليد، وهذا 

وهناك ضوابط شرعية وضعها شرعنا الحنيف لضبط المجتمع أخالقيا  وسلوكيا  واقتصاديا  

 الحياة اآلمنة الكريمة للفرد والجماعة لتوفير يؤديوالذي 

  الغاز مثاالً .. ت الطبيعية للعربونهب الثروا« إسرائيل» 25/06/2013 

إحداث دفعة قوية لقطاع الصناعة في الكيان الصهيوني؛ إذ  إلىاكتشافات الغاز هذه  ستؤديو

 …في هذا المجال بشكل كبير« إسرائيل»تحسين قدرات  سيؤدي إلىإنه 

  -1-ثالثي والنبع واحد « فتح والجهاد وحماس» 53/06/2013 

، ومن ورائها أمريكا، وهذا «إسرائيل»تريد أن تورط األمة العربية في حرب قبل األوان مع 

 !إلهائنا عن معركة البناء واالستعداد التي يقودها جمال عبد الناصر إلى يؤدي

 إلى أدىواستمرت حركة الجهاد في ممارسة عمليات جهادية نوعية ضد الصهاينة، مما 

 تشديد قبضة العدو اإلسرائيلي

  !فرصة أخيرة لألزمة السورية.. «اجتماع روما» 53/06/2013 

 ,«إجبار األسد على التنازل إلى تُؤديإن  هناك طرقا  أخرى لتقوية شوكة المعارضة قد »

  (0)فتح والجهاد وحماس ثالثي والنبع واحد  55/06/2013 

تمرد شباب فلسطين  إلى أدىويبدو أن جماعة اإلخوان كانت لها نظرة غير متعجلة؛ مما 

 «الجهاد اإلسالمي»الذين نظموا أنفسهم تحت راية أسموها 

فكان أن قام التنظيم باغتيال ضابط مخابرات إسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة برتبة 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133342-التشابه-بين-أركان-الدولة-وأجزاء-الجسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133342-التشابه-بين-أركان-الدولة-وأجزاء-الجسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133344-وماذا-عن-حركة-المقاومة-الإسلامية-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132957-يوم-المرأة-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132957-يوم-المرأة-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132648-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132240-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/132061-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131867-فتح-والجهاد-وحماس-ثلاثي-والنبع-واحد-(4).html


 

899 

 

 عملية انتقام إسرائيلي غاضبة ضد المواطنين األبرياء إلى أدى، مما «ميجر»

لتفوقها العسكري على « إسرائيل»حة مع أنه سيمنع نهائيا حدوث أية مواجهة مسل

 هبوط معنويات الشعب الفلسطيني إلى أدىمما ! الفلسطينيين

وقد امتألت الساحة الفلسطينية بالمنظمات التي تقاوم أو تدعي أنها تقاوم، ويبدو أن جماعة 

 تمرد شباب فلسطين إلى أدىاإلخوان كانت لها نظرة غير متعجلة؛ مما 

فكان أن قام التنظيم باغتيال ضابط مخابرات إسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة برتبة 

 عملية انتقام إسرائيلي غاضبة ضد المواطنين األبرياء إلى أدى، مما «ميجر»

  شكوك حول المساعدات األمريكية.. السوريون  55/06/2013 

شعور السوريين  أدى إلىويقول الكثيرون في أوساط العاملين في مجال المساعدات إن  ذلك 

 .تحدة قد تخل ت عنهمبأن  الواليات الم

  !أين السياسة؟ 55/06/2013 

 أدىحاصروا البورصة ودار القضاء العالي ومجمع التحرير، وقطعوا طريق المطار، مما 

 تأخر مغادرة وزير الخارجية األمريكي جون كيرى القاهرة بعد انتهاء زيارته مصر إلى

حيث قامت مجموعة من المتظاهرين وألتراس المصرى باقتحام مبنى مجمع المحاكم 

 سقوط عشرات المصابين إلى أدىواستمروا في محاولة اقتحام مبنى مديرية األمن، مما 

  (0)فتح والجهاد وحماس ثالثي والنبع واحد  52/06/2013 

تمرد شباب فلسطين  إلى أدىويبدو أن جماعة اإلخوان كانت لها نظرة غير متعجلة؛ مما 

 «الجهاد اإلسالمي»ظموا أنفسهم تحت راية أسموها الذين ن

فكان أن قام التنظيم باغتيال ضابط مخابرات إسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة برتبة 

 عملية انتقام إسرائيلي غاضبة ضد المواطنين األبرياء إلى أدى، مما «ميجر»

لتفوقها العسكري على « إسرائيل»أنه سيمنع نهائيا حدوث أية مواجهة مسلحة مع 

 هبوط معنويات الشعب الفلسطيني إلى أدىمما ! الفلسطينيين

وقد امتألت الساحة الفلسطينية بالمنظمات التي تقاوم أو تدعي أنها تقاوم، ويبدو أن جماعة 

 تمرد شباب فلسطين إلى أدىاإلخوان كانت لها نظرة غير متعجلة؛ مما 

فكان أن قام التنظيم باغتيال ضابط مخابرات إسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة برتبة 

 عملية انتقام إسرائيلي غاضبة ضد المواطنين األبرياء إلى أدى، مما «ميجر»

  الحراك بين محاوالت اإلجهاض وضرورة االستمرار 52/06/2013 

عتقد ويرى األمور من زاوية مصلحته، وال مانع لديه من تحريك كل قوى الشد العكسي التي ت

 تفكيك شبكة مصالحها في النفوذ والمال إلى سيؤديأن اإلصالح 

  تساؤالت 52/06/2013 

 طرح عدد من التساؤالت إلى سيؤديوهذا بالطبع 

 بيانات « حكي»مجرد  52/06/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/131875-السوريون-شكوك-حول-المساعدات-الأمريكية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131865-أين-السياسة؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131867-فتح-والجهاد-وحماس-ثلاثي-والنبع-واحد-(4).html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131678-الحراك-بين-محاولات-الإجهاض-وضرورة-الاستمرار.html
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تكرار  أّدى إلىففي تاريخنا العربي ثمة تشكيك مستمر بجدوى الكالم إزاء الفعل، األمر الذي 

 ثرثرة جوفاءوصارت القناعة الراسخة في األذهان إن  األمر مجرد « حكي»عبارة 

  النسور يهاجم عرين السبع 52/06/2013 

حلها على عجل؛ خشية أن تتولى  الىحينها  أدىوكان النسور المدافع عن هذا القرار؛ ما 

 .الحكومة أمرها

  زيارة أوباما للشرق األوسط 56/06/2013 

 إلىإطالقا   تؤديغير أن  حماس أك دت مرارا  في األيام الماضية أن  مرونتها السياسية لن 

 أو التنازل عن أي  جزء من فلسطين« إسرائيل«االعتراف بـ

  مروءة خليجية 56/06/2013 

بعد مرور أسبوعين على اإلعصار الذي ضرب والية ميسورى األمريكية، وامتدت آثاره 

 شخصا وخلف خرابا شامال 232قتل  أدى إلىإلى مسافة ميل مما 

  نهاية اليسار في أمريكا الالتينية 13/06/2013 

اقتصاد شديد السوء، لذلك تلجأ الشركة إلى القروض  إلىهذا النوع من اإلدارة  يؤديو

 .لتمويل إنفاقها األساسي وإلى خفض اإلنتاجية

  !«األوريو»الرئيس أوباما وعالقته بحلوى  51/06/2013 

وهو من أخطر ما يواجهه األميركيون في حياتهم ألنه ينخر قواعد بيوتهم ويعطبها وربما 

 االنهيار إلىبها  يؤدي

  أثرياء بريطانياتجارة الرقيق تفضح  52/06/2013 

عقب إلغاء تلك -وكان بين أسماء الذين حصلوا على تعويضات من الحكومة البريطانية آنذاك 

رموز سياسية  -التجارة والموجودة في السجالت التي لم يسبق االطالع عليها من قبل

 .إحداث إحراج كبير لذريتهم يؤّدي إلىواقتصادية مما 

  تغيّر وجه عالم الطاقة وآثاره السياسية 52/06/2013 

تعاظم النشاطات  إلىتحسين تقنيات الحفر من طريق تصديع الصخر بقوة الدفع المائي  أدى

 .ن في داكوتا الشماليةالنفطية في حوض باك ي

  استشهاد جرادات وإضراب العيساوي يشعل هبة شعبية ضد االحتالل 19/01/2013 

في القدس  مصادقة حكومة العدو على بناء ما يزيد على عشرة آالف وحدة استيطانية

عزل القدس عن الضفة  إلى يؤديشرق القدس، بما  E1ومحيطها، وخاصة  في منطقة 

 الغربية

  مع السودان وليبيا« التطبيع» 19/01/2013 

توقف وتكدس مئات الشاحنات التي  أدى إلىوهو ما دفعهم إلى قطع الطريق بين البلدين، ما 

 تنقل البضائع بين البلدين
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http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130934-
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  نهاية اليسار في أمريكا الالتينية 13/01/2013 

إن  مسألة صحة »: وقال موراليس. تسليط الضوء على الدَّْين هذا إلىمرض تشافيز  وأدى

 لفنزويال فقط األخ تشافيز مشكلة ومصدر قلق ليس

عرقلة عمل النظام وفي  إلى أدىوعلى رغم الوضع الكارثي لالقتصاد الفنزويلي اآلن والذي 

 ظل الحالة الصحية السيئة لتشافيز

  خاسران من أي انتفاضة جديدة« إسرائيل»عباس و 13/01/2013 

بسبب فشلها في التوصل لتسوية مع االحتالل تكرس الدولة على األرض توقف االستيطان، 

 .إطالق سراح األسرى إلى وتؤدي

 إلى سيؤديوربما أيضا اعتقال المزيد من المقاومين والتضييق على حماس؛ مخافة أن ذلك 

 .زيادة نفوذها في الضفة

  أمريكي -الالجئون الفلسطينيون في سوريا أمام سيناريو روسي 13/01/2013 

أنهم سيتحولون إلى مواطنين  بمنع دخولهم كهاربين من نار الحرب المدمرة في سوريا بحجة

 اختالل في التركيبة السكانية يؤدي إلىمما 

  السلطوية في التربية العربية 13/01/2013 

هذا التخلف الذي نراه في مستويات طلبة  الى تؤديوهنالك سلطوية في المناهج الدراسية 

( 555)عدم ذكر الجامعات العربية في أية دراسة تتحدث عن أول  الى وتؤديالجامعات، 

( 222)فقط  1553أن يُسجل العالم العربي واالسالمي في عام  الى وتؤدي! جامعة في العالم

 براءة اختراع

طوية المتمثلة في التسليع التربوي والتي تعمل على تحويل التربية من رسالة سامية الى السل

تشيئ التربية بعد تشييئ االنسان حيث تتحول التربية  الى تؤديسلعة تجارية، وهي عملية 

 !الى شيء يُباع ويشترى

ر االوضاع استمرا الىحتما  يؤديبحيث يجعلون التعليم وسيلة أساسية لخدمة أهدافهم، مما 

 السياسية القائمة وعدم المطالبة بتغييرها

  ليفني لتلميع نتنياهو 13/01/2013 

فإن قدرة نتنياهو على المبادرة للقيام بخطوات عملية من أجل توفير بيئة تسمح باستئناف 

 نتائج حقيقية تؤول إلى الصفر إلى تؤديالمفاوضات 

  أبعاد ودالالت االحتجاجات العراقية ضد حكومة المالكي 15/01/2013 

 كانون 15استخدمت الحكومة العنف لفض  المظاهرات، وهو ما تسبب في حادث الفلوجة 

 مقتل سبعة أشخاص أدى إلىالذي  1526الثاني 

  انتفاضة أهل السنة في العراق 12/01/2013 

ها إلى سيؤديوأن  األزمة ستتفاقم، والضغط   .عواقب وخيمة، كفى هللا العراق وأهله شر 

حرمان  إلىذلك  وأدىبل كان اجتثاثا  لرموز السنة، وكفاءاتهم من ضباط وأساتذة وعلماء 
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 جمهور كبير من أبناء السُن ة من الرواتب والمعاشات وترك أسرهم بال مورد رزق

أن هم فقاعة وأن هم رئيس حكومة يريد معالجة المشاكل بطرق صحيحة، فوصف المعتصمين ب

ا  ارتفاع سقف االحتجاجات  إلى أدىنتنون وأن هم يستلمون الدوالرات من الخارج، وهذا مم 

واالعتصامات، ثم جاءت حادثة تعد ي بعض عناصر الجيش على المعتصمين في الفلوجة 

ه إلى صدور المعتصمين يوم الجمعة الموافق  وضربهم بالرصاص الحي الموجَّ

 سقوط ثمانية شهداء وجرح عشرات الجرحى إلى أدىا ، مم  15/2/1526

  نجاد يفجر النظام اإليراني 12/01/2013 

 …تعثُّر سيرورة عمله وشللها يؤدي إلىوال ريب في أن  ضعف النظام 

 بين دقة االختيار وشجاعة االعتراف ..إدارة الوحدات 12/01/2013 

انخفاض ملموس في أعداد  إلىبالتالي  أّدىحال انعكس على حضور ونتائج كرة الوحدات ما 

 .المشجعين وانخفاض ملموس في العوائد المالية

 مهمة التاريخية .. زيارة أوباما  16/01/2013 

وهكذا، في فترة تقاس بعشرات السنين، سينتقل العالم بشكل محتم عقب تكاثر الدول النووية 

 .نهاية الجنس البشري تؤدي إلىإلى حرب نووية 

  اإلدارة األمريكية والقضية الفلسطينية 16/01/2013 

الحال  سيؤدي إليهوأن تترك األمر للرغبة اإلسرائيلية فإن ذلك يعني استمرار االحتالل وما 

 .إن آجال  أم عاجال  

فرض مزيد من الضغوط  أدى إلى، كل ذلك «بدولة إسرائيل»بالرغم من االعتراف السياسي 

 …على قيادة السلطة من أجل انتزاع تنازل تلو التنازل

  ..مدير األمن العام عندما صمت دهرا ونطق: الخوالدة 16/01/2013 

فقدان السيطرة  أدى إلىهنالك جهات رسمية تحتضنها وتؤمن لها الحماية من المسؤولية مما 

 على بعضهم وتوجههم مرة أخرى إلى السوق السوداء

  -0-ثالثي والنبع واحد « فتح والجهاد وحماس» 12/01/2013 

 أدىحيث وصل إلى ضواحي بيروت ومحاصرة قيادة الثورة الفلسطينية في العاصمة؛ مما 

 تشريد جسم الثورة إلىبعد أكثر من ثمانين يوما   أدىتدخل دولي كثيف  إلى

  الحراك ومأزق الحكومة البرلمانية 12/01/2013 

بالكثيرين  أدىمما (.. وجلها مفردات ممنوعة من الصرف.. )«ذات وزن ثقيل»أو شخصية 

اليأس من التغيير خاصة بعد انتخابات مكتب المجلس التي أعادت األمور إلى ما كانت  إلى

 (!عليه في المجلسين الخامس والسادس عشر المنصرفين

  مناديل وزارية 12/01/2013 

إدخالها الفرن الحراري للتبخير  إلىذلك  أّدىومع ذلك تسيطر نزعة إعادة استخدامها، ولو 
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 .والكي والتبييض لتحافظ على مادتها وقوامها

  !فلسطين ترجوكم أن تفتحوها  23/01/2013 

 ،«فتح أبواب جهنم على سلطات االحتالل سيؤدي إلىبأن أي مكروه سيصيب األسرى »

  !ما يفرق أكثر مما يجمع.. مصر وإيران 23/01/2013 

 يؤديالوضع الداخلي في البحرين وازمة الجزر االماراتية، يضفي نوعا من التخوف من أن 

 .نتائج عكسية على العالقات المصرية الخليجية إلىالتقارب المصري اإليراني 

  نتنياهو بين معضلة إيران والمأزق السوري 23/01/2013 

إخفاق هذه الضربة في تحقيق أهم هدف  ستؤدي إلىأن ضربة تستهدف المنشآت النووية 

 …سياسي

  لمن؟.. «الشرق األوسط»زعامة  23/01/2013 

 أدَّىى أساطير القومية العربية؛ مما في عهد عبد الناصر، شكل السياسة اإلقليمية ليدور عل

 االقتتال العربي الداخلي إلى

  تساؤالت ما بعد االنتخابات 25/01/2013 

عمان »لوحظ وبشكل واضح ضعف حركات االحتجاجات وخاصة في المحافظات الكبرى 

ضعف  إلى أدتحيرة عدد من المراقبين حول العوامل التي  إلى أدى، وهذا «والزرقاء

 الحراكات

نأي القوى السياسية المقاطعة لالنتخابات عن نفسها بتصعيد احتجاجاتها سواء قبل عملية 

 .ارتياح لدى السلطة التنفيذية وأجهزتها إلى أدىاالنتخابات أو بعدها، وهذا ما 

  غض الطرف –منهج أوباما  22/01/2013 

كما سمح للمتمردين األكثر تطرفا بالظهور على السطح وفي المقدمة، وأغرق الدول 

 تغيير في التوازن العرقي الحساس أدى إلىالمجاورة بالالجئين؛ مما 

  مواجهة مشاريع التفتيت الطائفي والعرقي في المنطقة 26/01/2013 

، وهو حالة من الفوضى التي ال يمكن السيطرة عليها إلىغالبا   ستؤديإذ إن عملية التفتيت 

 إلى سدة الحكم -حسب رأيها-« المتطرفة»إلى صعود القوى اإلسالمية  يؤديما قد 

انهيار أنظمة أخرى حليفة للغرب وحلول  إلى يؤديكما أن انهيار بعض األنظمة وتفتتها قد 

 أنظمة جديدة مكانها

 خفايا 26/01/2013 

وقال مواطنون إن البلدية قامت بإنشاء مكب نفايات لحرق جميع النفايات التي يتم جمعها، 

 .اختناق أحد سكان المنطقة أدى إلىواشتكى مواطنون من انبعاث دخان أسود كريه الرائحة 

  اإلدارة األمريكية ومبررات الحديث عن استراتيجية جديدة تجاه سوريا 21/01/2013 

معبرا عن اعتقاده بأن تسليح المعارضة السورية قد يساعد في تسريع إنهاء األزمة، ...”

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129066-فلسطين-ترجوكم-أن-تفتحوها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/129065-مصر-وإيران-ما-يفرق-أكثر-مما-يجمع.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129068-نتنياهو-بين-معضلة-إيران-والمأزق-السوري.html
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http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/128301-الإدارة-الأمريكية-ومبررات-الحديث-عن-استراتيجية-جديدة-تجاه-سوريا.html
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 ‟(دولة فاشلة)تفادي انهيار مؤسسات الدولة حتى ال تصبح سوريا  سيؤدي إلىو

 سّري ومحدود  21/01/2013 

أن طريقة االحالة وإدارة المشروع من ناحية التخطيط والتصميم قد تضمنت مالبسات 

عدم قيام أي  أدى الىتداخل الصالحيات وعدم وضوح المسؤوليات؛ مما  أدت الىجوهرية 

 !جهة بما عليها

  صعود األكراد في سوريا 22/01/2013 

النزاع حول األزمة  يؤّديلكن حتى في غياب إعادة اصطفاف واضحة كهذه، كان محت ما  أن 

 .المنطقة الحدوديةاإليراني في -تقويض التعاون األمني التركي إلىالسورية 

 إلى يؤّديأن ( أو العراقية)ومن شأن شن  اجتياح واسع النطاق داخل األراضي السورية 

 ‟حزب العمال الكردستاني”حشد السك ان المحليين خلف 

، وجهات ثورية “الجيش السوري الحر”و” حزب االتحاد الديمقراطي”التشن ج بين أّدى

 “حزب االتحاد الديمقراطي“توجيه أصابع االت هام إلى  إلىأخرى، 

  بين االستقرار واالستقرار 22/01/2013 

المستقبل وكما الحضارة الغربية اليوم، واالستقرار السلبي يدفع إلى القلق والخوف من 

 .اإلحباط والركود وقلة اإلنتاج ونضوب اإلبداع يؤدي إلىوالكراهية وعدم االنتماء، و

  والثورة السورية.. «الدروز» 22/01/2013 

تقسيم ليس الطائفة  إلىأيضا   أدىحيث يؤيد بعضهم الحكومة ويؤيد البعض اآلخر المعارضة 

 فحسب، وإن ما العائالت أيضا  

  إذ توظف البعبع الليبي في الدفاع عن األسد« إسرائيل» 22/01/2013 

غياب األسد، تماما  كما حدث  إلى يؤديأن يدفع الغرب نحو حل « إسرائيل»هل من مصلحة 

 مع نظام معمر القذافي؟

 خطاب الملك وقابلية النواب لإلصالح  22/01/2013 

حل  إلىسابقا  أدىوينشغلون بتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الوطن، األمر الذي 

 مجلس احتفل الشعب برحيله بتوزيع الحلويات؟

  المكشوف في تونس اللعب على 22/01/2013 

 أدىووصل األمر إلى حد االشتباك معهم، حين حاولوا اقتحام السفارة األمريكية مثال؛ مما 

 قتل خمسة من السلفيين إلى

  هاجل وزير الدفاع األمريكي يثير قلق الساسة في الكونغرس 53/01/2013 

 تشجيع أعدائنا وتعريض حلفائنا للخطر إلى يؤديحيث يمكن أن 

قدرات  المتالكسعي إيران  ويؤديتهديد حلفائنا  إلىجراءات كوريا الشمالية إ تؤديبينما 

 نووية إلى تعريض استقرار الشرق األوسط

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128308-سرّي-ومحدود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128308-سرّي-ومحدود.html
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  والرغبة في حل أزمة سوريا« إسرائيل»اإليراني يعززه العداء لـالتقارب المصري  53/01/2013 

في اإلطاحة بأنظمة ديكتاتورية عربية وصعود أحزاب سياسية  أدىهذا في الوقت الذي 

 حرمان إيران من بصمتها في العالم اإلسالمي إلىإسالمية في البلدان العربية 

 !؟«جرايد»كالم  53/01/2013 

وقد بالغت الصحف في تصوير القصة، لكنها لم تشر بكلمة إلى ما تكشَّف أثناء التحقيق من 

 طالق سراحهمتبرئة المتهمين وإ أدى إلىأن  المسألة مجرد فرقعة إعالمية، األمر الذي 

  أُسلوب التدرج والصدمات في إنفاذ السياسات 53/01/2013 

مما يعني بالضرورة تجاوزا  لنصوص دستورية وقوانين نافذة وأعراف وتقاليد مرعي ة، مما 

 كثير من العثرات، وهي أ بيئة مناسبة لكثير من النزاعات والخالفات في الشارع أدى إلى

  ..عمان أم شيكاغو 55/01/2013 

، فيرد عليها بوابل من النيران، خالف "مشبوهة"سيارة شرطة تحاول إيقاف سيارة أخرى 

 .. على الطرف اآلخر" ببرود" سحب أحد اطرافه سالحا  ناريا  وإطالق النار يؤدي الىبسيط 

  عدوى انتقال العنف السوري إلى دول الجوار 55/01/2013 

 فضح لغز الصعود اإلقليمي المفترض إليران إلىسقوط األسد  يؤديويُرجح أن 

  !أهاًل وسحاًل  55/01/2013 

مقتل بعضهم في  أدى إلىوهو ما لمسناه في عمليات التعذيب التي يتعرض لها النشطاء مما 

 .ونة األخيرةاآل

  بيوت السويس والتهجم على اإلخوان 55/01/2013 

قرار نقله إلى القاهرة عقوبة ، نقال  جعل الكثيرين من  أدى إلىكثرت حوله الوشايات مما 

 .أعيانها يُراجعون الحكومة معترضين على هذا النقل

  المجتمع اإلسرائيلي يعبر حالة االرتباك وعدم الثقة بالرموز السياسة 52/01/2013 

علما  أن  لبيد في أثناء حملته الدعائية، قل ص فرص التفاوض مع الفلسطينيين، إال  أن  ما قبل ) 

 .إخراج العملية التفاوضية من جمودها سيؤدي إلى، ما (االنتخابات ال يستوي مع ما بعدها

  العراق وحسابات المصالح األمريكية الخاصة 52/01/2013 

زيادة الغموض المحيط باالنتخابات الوطنية المخطط لها  إلىأيضا   يؤديومن شأن ذلك أن 

 .وإضافة خطر قيام أزمة دستورية عنيفة بعد ذلك، الذي هو خطر كبير بالفعلالعام المقبل 

  ما الخطوة التالية بالنسبة لمالي والجزائر؟ 65/02/2013 

دون قريبا ،  دين الذين ينتشرون بشكل واسع قد يتعاونون ويتوح  والسلفيين المتشددين والمتمر 

 زعزعة استقرار الدول التي تمر  بمرحلة االنتقال من الحكم االستبدادي إلى يؤّديما 

 تفاقم التوت رات الطائفية وتأجيج العالقات العرقية إلىالتوغل الفرنسي أيضا   يؤّديوقد 

  في تفسير رفض الحوار 65/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/127864-التقارب-المصري-الإيراني-يعززه-العداء-لـ
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http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126790-العراق-وحسابات-المصالح-الأمريكية-الخاصة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126790-العراق-وحسابات-المصالح-الأمريكية-الخاصة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126594-في-تفسير-رفض-الحوار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126594-في-تفسير-رفض-الحوار.html
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في نهاية  ويؤديومحاولة إحداث انفالت في البلد يمكن أن يكرر ما حدث إبان الثورة، 

 .إسقاط النظام لصالح المنافسين المتربصين إلىالمطاف 

ذلك  أدىوأزعم في هذا الصدد أن الرئيس مرسي لو استجاب لمطالب أحزاب المعارضة لما 

 .انسحاب الجماهير من الميادين وعودة المتظاهرين إلى بيوتهم إلى

  ؟«الربيع العربي»تآمر على ثورة سوريا أم على  65/02/2013 

تغيير في  تؤدي إلىوال بد في هذا السياق من تذكر أن االنتصارات المتوالية للثوار قد 

 ...المعادلة الدولية واإلقليمية

  ما الخطوة التالية بالنسبة لمالي والجزائر؟ 65/02/2013 

ل في البالد نحو سياسة خارجية أكثر وحده الزمن كفيل بأن يكشف لنا ما إذا  كان التحو 

 .تغيير دائم في النهج إلى سيؤّديبراغماتية 

 تفاقم التوت رات الطائفية وتأجيج العالقات العرقية إلىالتوغل الفرنسي أيضا   يؤّديوقد 

  خفايا 65/02/2013 

يؤكد للشارع األردني استمرار نفس النهج الذي تسلكه الحكومات األردنية المتعاقبة، مؤكدا  

 تأجيج الشارع األردني وتدهور األوضاع إلى الهاوية سيؤدي إلىأن هذه األمر 

  صورة ال نتمناها 13/02/2013 

نتيجة مباراة  تؤديوتسود الروح الرياضية العالية بين الجميع، إذ أن ه ليس من المقبول أن 

 .ما ال يحمد عقباه إلى

 إلى أّدىوسط رت إنجازات باهرة صف ق لها الجمع، وفجأة حدث هبوط حاد في المستوى 

 .بشكل غير مقبول ومبرر« النشامى«تراجع التصنيف الدولي لـ

  بعد االنتخابات ما 13/02/2013 

ان يقوم بالتزوير بعض المتنفذين  ادى الىوهذا ! ان الفساد قد استشرى والكل يريد حصة

 .لصالح افراد لمجرد تحقيق مكاسب شخصية

  روسيا في سوريامصالح  13/02/2013 

ازدياد االستياء الشعبي في روسيا تجاه القوى المضادة  إلىهذه األحداث سوى  تؤديولم 

 .لألسد

  !خطوط أوباما الحمراء 13/02/2013 

حيث حذ ر الرئيس األمريكي باراك أوباما من قبل أن  استخدام السوريين للسالح الكيماوي 

 رد فعل أمريكي قوي إلى يؤّديسوف 

مقتل ما  إلى أدى 2399بينما كان هجوم صدام حسين بالغاز على قرية حلبجة الكردية عام 

 شخص 5555يقرب من 

  إغماض أمريكا عينيها عن الشرق األوسط ليس خياراً  13/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126465-تآمر-على-ثورة-سوريا-أم-على-
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http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/126583-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126269-صورة-لا-نتمناها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126269-صورة-لا-نتمناها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126267-ما-بعد-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126264-مصالح-روسيا-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125915-خطوط-أوباما-الحمراء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125814-إغماض-أمريكا-عينيها-عن-الشرق-الأوسط-ليس-خياراً.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125814-إغماض-أمريكا-عينيها-عن-الشرق-الأوسط-ليس-خياراً.html
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فواشنطن وحدها هي التي تملك القدرة على التأثير على إسرائيل للدفع باتجاه اتفاقية تنقذ حل 

 …ظهور دولة فلسطينية قادرة على البقاء إلى يؤديالدولتين، بما 

  دراسة في عبقرية المكان.. شخصية مصر 13/02/2013 

 االستبداد والطغيان أدى إلىويؤكد المؤلف أن تردي المركزية السياسية 

  وهم حاولوا إخمادها.. هم أشعلوها 12/02/2013 

م باجتياح جنوب لبنان بقيادة الجنرال 2391قام الصهاينة بعمليتهم العسكرية الواسعة عام 

 أدىشارون متحملين خسائر باهظة أخفوها عن زعيمهم مناحيم بيجن ومخالفين ألوامره مما 

م حيث مارس العمل 2323اعتزاله للعمل السياسي اإلسرائيلي بعد أن قاده منذ عام  إلى

الحصار اإلسرائيلي للجسم  أدىاإلرهابي ضد فلسطين وجيش االنتداب البريطاني ولقد 

 ...رحيلنا من لبنان إلىالقيادي للثورة الفلسطينية في بيروت ألكثر من ثمانين يوما 

  خفايا انتخابية 12/02/2013 

أن الشاب رفض تنفيذ طلب أعضاء المركز بوضع أصبعه في الحبر السري الخاص 

 .تطور األمر إلى مشادة كالمية وتشابك باأليدي أدى إلىباالنتخابات، مما 

  ليبق اإلخوان في بيوتهم 12/02/2013 

أرادوا أن يثبتوا حضورا في مواجهة المعارضين، فالشاهد أنهم دفعوا بأعداد من أنصارهم 

وظهر السالح في ذلك . اشتباكهم مع المعارضين إلى أدىإلى محيط القصر؛ األمر الذي 

 .قتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين إلى أدىاالشتباك، األمر الذي 

  محظور يوم الخروج 16/02/2013 

يناير  15انهيار الدولة، حرب شوارع في اإلسكندرية، بروفة لـ يؤدي إلىأخشى من عنف 

 …أبريل تحذر الجماعة من النزول 3حزبا وحركة ثورية تحتشد في الميادين و 51بالثغر، 

  تثير تساؤالت حول أمن مصانع حيوية جزائرية« عين أميناس»عملية  11/02/2013 

كيلو مترا مربعا،  29وبدا أن  العسكريين يعرفون طريقهم حول المجمع الذي تبلغ مساحته 

ا   .”إن إميناس“افتراض تورط بعض موظفي  يؤدي إلىمم 

  الثمن االجتماعي: «الربيع العربي»و« إسرائيل» 15/02/2013 

تفاقم أزمة  سيؤدي إلىأن تدهور األوضاع االقتصادية بسبب التوترات األمنية المتتالية 

 الحكم في الكيان الصهيوني

  تعقيب وتصويب 15/02/2013 

إهمال مشروعهم الدعوي والتربوي الذي هو  إلىذلك االندفاع  يؤديوحذرت من أن 

 األساس الذي قامت عليه تلك الجماعات

 مقاطعة االنتخابات موقف وطني  15/02/2013 

تأزيم الوطن، ووضعه على شفير الهاوية هو اختيار فاسد، يراد  أدى الىهذا القانون الذي 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125816-شخصية-مصر-دراسة-في-عبقرية-المكان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125690-هم-أشعلوها-وهم-حاولوا-إخمادها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125544-خفايا-انتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125544-خفايا-انتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125550-ليبق-الإخوان-في-بيوتهم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125550-ليبق-الإخوان-في-بيوتهم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125387-محظور-يوم-الخروج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125387-محظور-يوم-الخروج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125240-عملية-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125058-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124942-تعقيب-وتصويب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124942-تعقيب-وتصويب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124940-مقاطعة-الانتخابات-موقف-وطني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124940-مقاطعة-الانتخابات-موقف-وطني.html
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 خيارات ال وطنيةمنه أن يحمي الفاسدين ويحمي 

  0413؟ تواجه الملفات الكبرى في عام «إسرائيل» 23/02/2013 

إذكاء نار الصراع،  إلىالمخاطر العديدة التي تكتنف الشرق األوسط  تؤديمن المرجح أن 

 .وليس السالم

تقويض الثقة في فكرة  إلى أّدتوبالنظر إلى هذه التوجهات معا ، يمكن االستنتاج بأن ها قد 

 ضغوط هائلة على ما تبق ى من أوسلو إلىبدوره  أدىالسالم، وهو ما 

  رسالة مسلسل الكوارث 23/02/2013 

مقتل نحو عشرين  أدى إلىليس جديدا وال مفاجئا ما حدث أمس في منطقة البدرشين و

 .شخصا وإصابة عشرات بعضهم في حالة خطرة

  إعادة تعريف تنظيم القاعدة 25/02/2013 

فإن تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي قد شهد قتاال داخليا عنيفا متعلقا ببعض تلك المسائل 

 ة التنظيم السلفيترك كثير من قاد أدى إلىالعقائدية، ما 

  األزمة المرورية وسؤال جاهزية الحكومة 22/02/2013 

اق والمواقع الحيوية، ما إن أعدادا كبيرة من المركبات تعطلت في الشوارع الرئيسة واألنف

 .إرباك السير أدى إلى

  مغامرة اإلسالميين الخطرة 26/02/2013 

وليس فقط ألن من شأن ذلك أن يشق الصف الوطني ويحوله إلى معسكرين متنافسين أو 

 انسحابهم من ساحة الدعوة يؤدي إلىمتقاتلين؛ أحدهما ديني واآلخر مدني، وإنما ألن ذلك 

  وزير الصحة رجاًء اقرع الجرس 26/02/2013 

إفاقة وزارة  يؤدي علىوفاة شاب يوم أمس األول بأنفلونزا الخنازير من المفترض ان 

 الصحة من حالة االسترخاء التي مارستها منذ نحو عامين

  كاميرا 26/02/2013 

« المزاريب»هل نحتاج إلى تشكيل مئات الفرق للقبض على كل من سولت له نفسه ربط 

تفجر  إلى« مياهنا»حسب مسؤولي شركة  أدىعلى شبكة التصريف الصحي، وهو ما 

 إغراق البلد؟الشبكة و

  انعدام فرص التسوية في دمشق 26/02/2013 

لكن بعد مرور عامين تقريبا  من سفك الدماء على يد الحكومة السورية، هناك فرصة ضئيلة 

 .إنهاء الصراع إلىتضييق الفجوات والفوارق بين الفصائل  يؤديفي أن 

  السورية -الوضع الطبيعي الجديد على الحدود التركية  22/02/2013 

ظهور جيوب من األراضي  إلى سيؤديولن يخلق هذا التطور مالذا  آمنا  متواصال ، لكنه 

داخل سوريا تتمتع بحماية تركية فعلية، وبمعنى « الجيش السوري الحر»التي يسيطر عليها 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124424-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124384-رسالة-مسلسل-الكوارث.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124384-رسالة-مسلسل-الكوارث.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124189-إعادة-تعريف-تنظيم-القاعدة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124189-إعادة-تعريف-تنظيم-القاعدة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124026-الأزمة-المرورية-وسؤال-جاهزية-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124026-الأزمة-المرورية-وسؤال-جاهزية-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123891-مغامرة-الإسلاميين-الخطرة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123891-مغامرة-الإسلاميين-الخطرة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123419-وزير-الصحة-رجاءً-اقرع-الجرس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123419-وزير-الصحة-رجاءً-اقرع-الجرس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123900-كاميرا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123900-كاميرا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123773-الوضع-الطبيعي-الجديد-على-الحدود-التركية-السورية.html
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إنشاء مالذ آمن أشبه بالُجبن السويسري المغطى بلحم الديك الرومي » إلىذلك  سيؤديآخر 

 .«التركي

 أدىأكتوبر تقريبا ، مما /لقذائف السورية األولى داخل تركيا في أوائل تشرين األولسقطت ا

 تبادل إطالق النار بين البلدين استمر لمدة ستة أيام إلى

 وأدىوقد نجم عن ذلك الحادث وفاة خمسة مواطنين أتراك، وهو تطور أشعل رد فعل تركي 

 .النمط الحالي لتبادل المدفعية إلى

التخفيف من  إلى أدىمع الدولي تدخل في البوسنة قبل أن يفوت األوان، وهو ما إال أن المجت

 حدة التطرف

  مطلوب تدمير سوريا 59/02/2013 

النظام مستوعبا لحجم التغييرات الميدانية على األرض، أو ربما يدركها لكنه يصر  على 

 .أعمال القتل ودفع البالد نحو مزيد من الخراب الستمرارذلك  أدىتجاهل الحقائق حتى لو 

  خفايا 59/02/2013 

 إلىشارع مأدبا بمخيم الوحدات /تساقط األمطار على أسالك معراة في شارع رشاد  أدى

 .حدوث تماس كهربائي عصر االثنين

  المتحدة في سورياعجز الواليات  56/02/2013 

زعزعة استقرار الكثير من أجزاء  إلى تؤديوهذا األمر سوف يكون بمثابة كارثة يمكن أن 

 الشرق األوسط

 تؤديإضافة إلى احتمال بعيد المنال في أن تقوم روسيا بدعم عملية انتقال تفاوضي يمكن أن 

 .اعتماد حكومة ائتالفية بديلة عن األسد إلى

  انشغاالت ومصالح: الجزائر وفرنسا 52/02/2013 

ولم . إذ أصبح يُنظر إليه خالل النزع األخير من رئاسته على أن ه معاد للمسلمين والمهاجرين

 صدى جد سلبي في الجزائر إلىال  ذلك إ يؤدييكن من الممكن أن 

  عدم االستقرار في سوريا يصل إلى لبنان 52/02/2013 

 إلىغياب سعد الحريري، الذي كان خارج لبنان ما يقرب من ثمانية عشر شهرا ،  أّدىوقد 

 .حدوث فراغ سن ي داخل االئتالف

 

 

محليات-السبيل  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 اإلصالحية الحركة إلضعاف السورية األزمة يستغل «العكسي الشد» :عبيدات 30/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123426-مطلوب-تدمير-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123426-مطلوب-تدمير-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/123335-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/123335-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122983-عجز-الولايات-المتحدة-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122808-الجزائر-وفرنسا-انشغالات-ومصالح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122807-عدم-الاستقرار-في-سوريا-يصل-إلى-لبنان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122807-عدم-الاستقرار-في-سوريا-يصل-إلى-لبنان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143872-%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html
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عبيدات خالل الملتقى الوطني الذي دعت له الجبهة مساء أمس في مجمع النقابات  وأكد

 ضرورة النجاح في نبذ الفرقة واالنقسام  علىالمهنية 

ان أي حسم عسكري لن ينهي الصراع بل سيضاعف الخسائر باالرواح والدمار  على وأكد

 في سوريا

حزاب والتيارات السياسية االردنية ضرورة تفعيل الحوار الهادئ والعميق بين اال على وأكد

 للحد من تأثير الوضع السوري على العالقة فيما بينها

 السورية الثورة خلفية على ''لالصالح الوطنية'' ملتقى في ومشادات انسحابات 13/05/2013 

لتقى الوطني الذي دعت له الجبهة مساء امس في مجمع النقابات عبيدات خالل الم اكدو

 ...ضرورة النجاح في نبذ الفرقة واالنقسام والوصول الى روابط مشتركة علىالمهنية 

 ''الرابع'' اعتصام في االسرى وذوي االمن بين اشتباكات 13/05/2013 

ان اي حسم عسكري لن ينهي الصراع بل سيضاعف الخسائر باالرواح والدمار  على واكد

 في سوريا

ضرورة تفعيل الحوار الهادئ والعميق بين االحزاب والتيارات السياسية االردنية  على واكد

 للحد من تأثير الوضع السوري على العالقة فيما بينها

 المدني بالعصيان تهدد انيةمع عشائر 19/05/2013 

معان كانت وال زالت هدفا  للعديد من أصحاب  بأنّ للشعب األردني العظيم  نؤكدإن نا إذ "

 األيادي الخبيثة لتمرير مخططات مشبوهة على مرأى ومسمع أجهزة النظام جميعها

 «األمانة» في العاملين للمهنيين جديدة لجنة تشكيل 13/05/2013 

ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق مطالب المهنيين  علىعبيدات .م أكدومن جانبه 

 والعاملين في األمانة

 الرشادية أسمنت مصنع أمام اعتصامهم يواصلون القادسية أهالي 13/05/2013 

الشركة  بأنمصدر مسؤول في ادارة شركة الفارج األسمنت األردنية،  أكدوفي ذات السياق 

 صلت على موافقة من وزارة البيئةقد ح

 منزليا االبقارغازا روث من ينتج مواطن 13/05/2013 

لو توفرت له امكانات انتاج  بانهالدلكي الذي يقطن مع اسرته في منزل صغير  اكدو

 الستطاع انتاج كميات غاز تكفي االحتياجات جيرانه

 الدولتين حل على يؤكدان وبيريز لملكا 13/05/2013 

 القتحامها ومحاولة بالحجارة العراقية السفارة رشق 12/05/2013 

إضافة إلى صور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رافعين الفتات تنادي بطرد السفير 

 .كرامة األردنيين وسط مشاعر مليئة بالغضب تؤكد علىمن عمان والعراقي 

 مفتوح باعتصام ويهددون يصعدون ''االسكان متقاعدو'' 15/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143837-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143822-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143588-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143477-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143292-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143237-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143270-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142514-%D8%B1%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142340-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD.html
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عدم التهاون أو التراجع مهما كلف األمر حتى يتم استرجاع الحقوق  علىالمتقاعدون  أكدو

 ." التي سلبتها إدارة البنك باإلكراه وتحت التهديد، وفق ما جاء في البيان

 بالجامعات العنف من للحد خطتها تعلن الحكومة 29/05/2013 

تدريب العاملين في عمادة شؤون الطلبة بأساليب تحديد المؤشرات السلوكية  اكدت علىو

 السلبية لدى الطلبة

  "العودة عن بديل ال النكبة ذكرى في" الحسيني مسيرة 23/05/2013 

وردد المشاركون في المسيرة هتافات طالبت بالغاء معاهدة وادي عربة وغالق سفارة الكيان 

 حق العودة على اكدتالصهيوني و 

 المستقلة فلسطينيةال والدولة العودة حق على تؤكد واليسارية القومية األحزاب 23/05/2013 

 «الصناعية الحسن» من العاملين مئات تسريح من شكاوى 23/05/2013 

العاملون األردنيون ملوا من تقديم الشكاوى لدى مكتب  أكد بأنالعامل حمزة العرجاني الذي 

 نع مدينة الحسنالعمل على االنتهاكات التي يواجهونها من خالل عملهم في مصا

 الحالي 01 قبل التشكيالت جدول بإنجاز اإلسراع :الوزارء مجلس 25/05/2013 

مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح أمس االربعاء برئاسة رئيس الوزراء  أكد

 ...توصيات المجلس االستشاري للموازنة العامة علىالدكتور عبدهللا النسور 

 العودة حق على تلتف سياسية تسوية أي نرفض :«عائدون» 22/05/2013 

 ...أن عودة الالجئين قادمة ال محالة على" عائدون"الجمعية األردنية للعودة والالجئين  أكدت

 العودة حق تصفية من يحذر ''االسالمي العمل'' 22/05/2013 

حق ضمنته لهم ”حق عودة الالجئين الى اراضيهم التي طردوا منها بالقوة وهو  على واكد

 .“حق فردي وجماعي وليس الحد التنازل عنه” وهو” الشرائع والقوانين الدولية

وفرت الغطاء لجرائم االحتالل  وقال انها” العبثية”رفض المفاوضات ووصفها بـ على واكد

 . بحق الشعب الفلسطيني وهيأت له الظروف للتوسع وانشاء المستوطنات

 نؤكدواليوم وفي ظل ما آلت إليه األمور في فلسطين أرضا  وشعبا  ومقدسات وقضية، نود أن 

 ما يلي على

 أهمية مواصلة تسيير حمالت كسر الحصار عن قطاع غزة، ونرحب بزيارة على نؤكد

 رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان المتوقعة إلى قطاع غزة

أن الكيان الصهيوني إلى زوال، وأن مصيره سيكون مصير الغزو المغولي  على نؤكد

 والصليبي ، وأن الطريق الوحيد لتحقيق وعد هللا عز وجل هو الجهاد

 يةالفرنس السفيرة يلتقي السرور 22/05/2013 

مواقف االردن الثابتة حيال هذه القضايا والقائمة على ايجاد حل  علىالسرور  أكدحيث 

 سياسي سلمي لالزمة السورية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142000-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141870-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141767-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141621-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141614-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141466-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141428-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141421-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html


 

912 

 

 معان اهالي من لجنة تشكيل : ''الحسين'' احداث تداعيات 22/05/2013 

وجود قوات البادية باالضافة الى دوريات االمن الخارجية في  علىشهود عيان  اكدوفيما 

 .عدة مناطق على الطريق الصحراوي

 مليون 100 الى مليون 84 من االونروا موازنة ارتفاع 22/05/2013 

اهمية  علىمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوي  اكدمن جهته 

 الشراكة مع االونروا

 جديدة تنفيذية لجنة ينتخب ''الهاشمية حراك'' 22/05/2013 

دوره االصالحي والخدماتي في خدمة المجتمع المحلي  علىالحراك في بيان صدر له  واكد

 .لمصلحة اردن اقوى

حراك لواء الهاشمية ال يقر بأي بيان يصدر من  بأنكحراك اصالحي وخدماتي  ونؤكد

 جهات تدعمها ايدي خفيه تحاول زعزعة الحراك وتشويه سمعته امام الرأي العام

 النقابة قيادة في فشل الرواشدة :''المعلمين'' 22/05/2013 

صندوق التكافل وتعليم  بأن يؤكدكما عطل اقرار النظام الداخلي من قبل، ومجلس النقابة 

 .أبناء المعلمين سيقر بإذن هللا تعالى في االجتماع القادم للهيئة المركزية للنقابة

خدمة التعليم والمعلم في الوطن هي واجبنا  بأنلمعلمين مجلس نقابة المعلمين للزمالء ا يؤكد

 الذي انتخبنا من اجله

 باالعتذار الوزير ويطالبون إضرابهم يواصلون العقبة معلمو 22/05/2013 

المطلب األهم للمعلمين وهو ايجاد سكن وظيفي للمعلم في العقبة بما يتالءم  علىالبيان  يؤكدو

  دينارا كحد أدنى 235مته أوصرف بدل سكن مع كرا

 تحقيق المطالب اإلصالحية بمدى« البلديات»الحركة اإلسالمية ترهن مشاركتها في  22/05/2013 

 يؤكد علىوبعد تدارس الموقف من هذه االنتخابات، فان المجلس األعلى لالصالح يود أن 

 أهمية العمل البلدي في تصور الحركة االسالمية

 االصالح بتحقيق رهن البلدية باالنتخابات مشاركتنا :االسالميون 21/05/2013 

أهمية  يؤكد علىتدارس الموقف من هذه االنتخابات، فان المجلس األعلى لالصالح يود أن 

 العمل البلدي في تصور الحركة االسالمية

 والمدورة الديسي في زراعية شركات عقود تجديد وقف 21/05/2013 

جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة  بأنمن قانون سلطة المياه  12المادة  تؤكد

 تعتبر ملكا  للدولة

 ومروريا واجتماعيا أمنيا المواطنين لتثقيف األوقاف مع للتنسيق يدعو الطوالبة 25/05/2013 

ضرورة قيام إدارة اإلفتاء  علىمدير األمن العام الفريق الركن توفيق حامد الطوالبة  أّكد

 ...واإلرشاد الديني في مديرية األمن العام بواجبها الديني والتوجيهي

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141420-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141402-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-122-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141393-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141392-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141290-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141081-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141028-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141009-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140755-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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 اإلسرائيلي السفير بطرد النواب موقف تثمن المهنية النقابات 25/05/2013 

أن إقدام قطعان المستوطنين على اقتحام المسجد األقصى  علىرئيس مجلس النقباء  أكدو

 ...والت المتكررة لتدنيسه تتم برعاية ودعم من الكيان الصهيونيوالمحا

ً  قراراً  يتطلب الليلة النوادي إغالق :''األمانة'' 25/05/2013   حكوميا

األمانة آخر الجهات الحكومية ترتيبا  في إصدار  بأنالسبيل "المسؤول في تصريحات لـ أكدو

 قرارات منح تراخيص لتشغيل هذه المحالت

 األقصى على اإلسرائيلية االعتداءات لبحث األحد «ةالعربي الجامعة» لـ عاجل اجتماع 25/05/2013 

  .»مطلبنا هذا في جلسة يوم األحد المقبل سنؤكد على»وتابع 

  !نزيهة أو مزورة ليست االنتخابات :''االنسان لحقوق الوطني'' 53/05/2013 

أن العملية االنتخابية بمجملها واجهت  أكد علىوشدد الدباس أن تقرير الفريق الوطني 

 البطاقات االنتخابية اختالالت منذ عملية التسجيل وإصدار

 هندسية شركات حول بالمعلومات المهندسين نقابة يزود الصناعة وزير 53/05/2013 

 أكدالهنيدي إلى الوزارة، والتي قام بها نقيب المهندسين وأمين عام النقابة المهندس ناصر 

 من قانون نقابة المهندسين( أ/12)ضرورة تفعيل تطبيق المادة رقم  علىعبيدات .خاللها م

 لسوريا الصهيوني القصف وندين نرفض :''اإلخوان'' 53/05/2013 

أن جماعة اإلخوان  علىنائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين زكي بني ارشيد  أكد

 ...ترفض رفضا قاطعا عملية القصف الصهيوني لسوريا

رفضها استهداف مواقع في  علىفيه  اكدتأصدرت جماعة اإلخوان المسلمين بيانا صحفيا 

 .األراضي السورية، معلنة في الوقت نفسه إدانتها لهذه االعتداءات الصهيونية

 ونؤكد, موقفنا الرافض لجميع انواع التدخل االجنبي بكل انواعه وأشكاله على نؤكدفإننا 

 حق الشعب السوري المبتلى بحكامه ونظامه بالحرية واختيار حكامه ونظام حكمه علىايضا 

ومما , دور الدولة السورية في حسم مستقبل الصراع مع العدو الصهيوني على نؤكدونود أن 

 .يستوجب المحافظة على سوريا دولة موحدة وقوية وحرة وديمقراطية

 عسكريا وتعاقبه سياسيا وريالس للنظام خدماتها تقدم «إسرائيل» :وسياسيون خبراء 53/05/2013 

أن العدو األول والرئيسي للعرب هي إسرائيل، لكن الثورة  إلىالخبير العسكري  أكدو

 موضوع آخر

  بين الحراك واإلخوان تشاركيةالعالقة : ناشطون 65/02/2013 

 استقاللية الشباب اإلسالمي في اتخاذ قراراته وتنفيذ فعالياته علىعساف  أّكدو

  (فيديو)أهالي األسرى يغلقون الطريق ويعلنون عن يوم الغضب امام الديوان  13/02/2013 

-5-1نية أبنائهم خوض اضراب مفتوح عن الطعام يبدأ في  علىأهالي األسرى  أكدفيما 

 .حتى يتم االستجابة لمطالبهم ونيل حقوقهم 1526

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140707-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140637-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140715-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140388-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140332-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140222-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140082-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139342-ناشطون-العلاقة-بين-الحراك-والإخوان-تشاركية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139285-أهالي-الأسرى-يغلقون-الطريق-ويعلنون-عن-يوم-الغضب-امام-الديوان-(فيديو).html
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 نائبا ينتصرون للفنادق  13/02/2013 

اهمية تأجيل العمل بهذا القرار حتى نهاية هذا العام واعادة النظر فيه بداية  علىالنواب  أكدو

 1522عام 

  األسرى األردنيون يطالبون بدعمهم في إضرابهم الشهر المقبل 19/02/2013 

األسرى األردنيين في سجون االحتالل سيبدأون في  بأنمركز أسرى فلسطين للدراسات  أكد

 الثاني من مايو القادم إضرابا مفتوحا عن الطعام بهدف تسليط الضوء على قضيتهم المهمشة

  0المخلصين إلى ساحة  تطالب بعطلة السبت ووقف نقل« أصحاب شركات التخليص» 19/02/2013 

 على« السبيل»رئيس اللجنة النقابية للعاملين في التخليص صالح الشمايلة خالل حديثه لـ أّكد

 شركة تخليص يعمل بها حوالي ألف موظف إلى الساحة الخلفية 135خطورة نقل 

  النقابات المهنية تعارض توزير النواب 19/02/2013 

حديث  يؤكدان توزير النواب يشكل عبئا على الحكومة وخطرا على مجلس النواب، و

 من اجل الحصول على الثقةهناك صفقات بين الحكومة والنواب  بانالشارع 

  أهالي األسرى األردنيين يطالبون بحقوق أبنائهم 13/02/2013 

-5-1نية أبنائهم خوض اضراب مفتوح عن الطعام يبدأ في  علىأهالي األسرى  أكدفيما 

 .حتى يتم االستجابة لمطالبهم ونيل حقوقهم 1526

  المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان إرجاء بحث إعادة تشكيلة 13/02/2013 

 أهمية وقف عمليات الفساد المستمرة يؤكد علىبعد أن فشلت كل التجارب السابقة، و

  اجتماع لشورى اإلخوان الليلة 15/02/2013 

أهمية الحراك وضرورة استمراره حتى يتم تحقيق المطالب العادلة  علىعبيدات  أكدو 

 وتعديل قانون االنتخاب

  العراق يزور المستشفى اإلسالميوزير الصحة في كردستان  15/02/2013 

أهمية هذه الزيارة وأنها تأتي في إطار التواصل مع األشقاء على الوزير العراقي أكد بدوره 

 في األردن

  مدرسة حراء في الرصيفة تحيي يوم األسير العالمي 12/02/2013 

ضرورة زيادة التحرك الشعبي لنصرة األسرى وإحداث ضغط على على جرادات أّكدت كما 

 .الحكومات للتحرك من أجل قضيتهم إلى أن يتحقق تحريرهم من سجون االحتالل

 أبو السكر يؤكد على تكثيف الجهود تجاه قضية االسرى  16/02/2013 

 واجب االمة تجاه حقوقا بعدم التخلي عنهم وإثارة قضيتهم في كل مكاناكد على كما 

  البرلمان سيعجز عن منع رفع األسعار: بني ارشيد 16/02/2013 

أن على  يؤكدأن ما جرى   الحكومة ستنفذ برنامج يختلف تماما  عما يطرح تحت القبة، ورأى

 .قادمة ستنال الثقةأي حكومة 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139280-13-نائبا-ينتصرون-للفنادق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139280-13-نائبا-ينتصرون-للفنادق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139128-الأسرى-الأردنيون-يطالبون-بدعمهم-في-إضرابهم-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139128-الأسرى-الأردنيون-يطالبون-بدعمهم-في-إضرابهم-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138999-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139167-النقابات-المهنية-تعارض-توزير-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139167-النقابات-المهنية-تعارض-توزير-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138961-أهالي-الأسرى-الأردنيين-يطالبون-بحقوق-أبنائهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138961-أهالي-الأسرى-الأردنيين-يطالبون-بحقوق-أبنائهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138876-إرجاء-بحث-إعادة-تشكيلة-المكتب-التنفيذي-لجماعة-الإخوان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138687-اجتماع-لشورى-الإخوان-الليلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138687-اجتماع-لشورى-الإخوان-الليلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138607-وزير-الصحة-في-كردستان-العراق-يزور-المستشفى-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138470-مدرسة-حراء-في-الرصيفة-تحيي-يوم-الأسير-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138470-مدرسة-حراء-في-الرصيفة-تحيي-يوم-الأسير-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138348-أبو-السكر-يؤكد-على-تكثيف-الجهود-تجاه-قضية-الاسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138348-أبو-السكر-يؤكد-على-تكثيف-الجهود-تجاه-قضية-الاسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138408-بني-ارشيد-البرلمان-سيعجز-عن-منع-رفع-الأسعار.html
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مجلس النواب غير مكتمل الصالحيات فهو ال يستطيع أن يقوم بدوره في الرقابة والتشريع 

 عدم اكتمال قواعد العملية السياسيةعلى  يؤكدمما 

  ي الهاشمية والمسؤول التلوث البيئييهاجمان مواطن« السرطان والعقم» 12/02/2013 

أنها تعمل على بلدية لواء الهاشمية أكدت بدورها وعلى لسان رئيس مجلسها منور أبو الهيال 

 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية على التخفيف من حدة التلوث في اللواء

  قانونيون يبحثون سبل دعم األسرى وإقامة دعاوي قضائية ضد الكيان الصهيوني 12/02/2013 

أهمية تفعيل التواصل بين نقابة المحامين أّكد على نقيب المحامين األردنيين مازن إرشيدات 

 ...الفلسطينيين والجهات األكاديمية في فلسطين

  لعولمة القانونية والثقافيةمؤتمر يناقش عقوبة اإلعدام وعالقتها با 18/02/2013 

ضرورة احترام حقوق اإلنسان، الرأي على امين عام اتحاد المحامين العرب عمر زين  اكدو

 والرأي اآلخر

خبراء عسكريون يحذرون من الدخول لعش الدبابير السوري ويستبعدون الخيار العسكري  17/02/2013 

 

نفسه وسالمة أراضية وأمن مواطنيه، بشتى الطرق حق األردن في الدفاع عن على  أكدو

 الممكنة، في حال تم االعتداء عليه من قبل السوريين

  شرطة خاصة من الدرك إلى ساحل العاج 16/02/2013 

أهمية الدور على المدير العام لقوات الدرك باإلنابة العميد الركن يوسف حمدان العبادي أكد 

 الذي يقوم به رجل األمن األردني ضمن قوات حفظ السالم الدولية في مختلف أنحاء العالم

  حكومة النسور األكثر وقاحة: حزب التحرير 16/02/2013 

أن حكومة عبدهللا النسور ال تختلف عن سابقاتها من الحكومات فهي على حزب التحرير أكد 

 أداة لقهر المواطنين

  احتجاجاً على المخالفات« رأس العين»سائقو قالبات يغلقون  16/02/2013 

بأن رئيس دائرة رقابة اإلعمار بأمانة عمان الكبرى المهندس رائد حدادين أكد من ناحيته 

 ألي مواطن كانالدائرة تقف لجانب المطالب المحقة 

  األردن يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 13/04/2013 

 أكدرئاسة الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط التي اختتمت أعمالها بكلمة للسرور 

 أن التوصل إلى حل تاريخي لمعظم المشكالت علىفيها 

  آالف مصاب بمرض التوحد وال مراكز حكومية للعالج 13/04/2013 

لسان مديرة مديرية التدخل المبكر  علىالمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين،  يؤكدو

 ة حمد، أنه ال يوجد احصائيات أو أرقام خاصة حول عدد المرضى في األردنوالتأهيل هال

  د من أجل المتوسطاألردن يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية لالتحا 12/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138132-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138127-قانونيون-يبحثون-سبل-دعم-الأسرى-وإقامة-دعاوي-قضائية-ضد-الكيان-الصهيوني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138127-قانونيون-يبحثون-سبل-دعم-الأسرى-وإقامة-دعاوي-قضائية-ضد-الكيان-الصهيوني.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137760-مؤتمر-يناقش-عقوبة-الإعدام-وعلاقتها-بالعولمة-القانونية-والثقافية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137601-خبراء-عسكريون-يحذرون-من-الدخول-لعش-الدبابير-السوري-ويستبعدون-الخيار-العسكري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137601-خبراء-عسكريون-يحذرون-من-الدخول-لعش-الدبابير-السوري-ويستبعدون-الخيار-العسكري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137554-شرطة-خاصة-من-الدرك-إلى-ساحل-العاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137554-شرطة-خاصة-من-الدرك-إلى-ساحل-العاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137518-حزب-التحرير-حكومة-النسور-الأكثر-وقاحة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137430-سائقو-قلابات-يغلقون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136995-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136995-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137056-8-آلاف-مصاب-بمرض-التوحد-ولا-مراكز-حكومية-للعلاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137056-8-آلاف-مصاب-بمرض-التوحد-ولا-مراكز-حكومية-للعلاج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136995-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
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تسلم رئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني سعد هايل السرور امس رئاسة الجمعية 

أن  علىفيها  أكدالبرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط التي اختتمت أعمالها بكلمة للسرور 

 التوصل إلى حل تاريخي لمعظم المشكالت

الحاجة الملحة لتحسين بيئة  على أكدوشارك النائب دمحم الردايدة في اللجنة االقتصادية حيث 

االستثمار وتشجيع المشروعات االقتصادية والصناعية المشتركة في منطقة البحر األبيض 

 المتوسط

ئة الحاجة الملحة لتحسين بي على أكدوشارك النائب دمحم الردايدة في اللجنة االقتصادية حيث 

 االستثمار

النائبان مصطفى الرواشدة والدكتورة رولى الحروب اللذين شاركا في اللجنة الثقافية  وأكد

 أهمية المحافظة على خصوصية وهوية شعوب الدول األعضاء في االتحاد على

كما شارك العين الدكتور يوسف الشريدة والنواب دمحم الردايدة ودمحم العبادي ومصطفى 

 أهمية المحافظة على البيئة علىالعبادي  أكدة الطاقة والبيئة إذ الرواشدة في لجن

الحاجة الملحة لتحسين بيئة  على أكدوشارك النائب دمحم الردايدة في اللجنة االقتصادية حيث 

االستثمار وتشجيع المشروعات االقتصادية والصناعية المشتركة في منطقة البحر األبيض 

 المتوسط

لرواشدة والدكتورة رولى الحروب اللذين شاركا في اللجنة الثقافية النائبان مصطفى ا وأكد

 أهمية المحافظة على خصوصية وهوية شعوب الدول األعضاء في االتحاد على

التزام األردن تعزيز التعاون اإلقليمي بين ضفتي المتوسط، وسعيه الدائم  علىالزعبي  وأكد

 إليجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهنا

 علىوخاصة  في هذه األوقات التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة  أكد كذلك

 أهمية تقديم قصة نجاح لالتحاد من اجل المتوسط من خالل تطبيق مشاريع االتحاد

 وتؤكدتعرب الجمعية عن قلقها إزاء تأثير أزمة الالجئين السوريين على الدول المجاورة ) 

ضرورة دعم األردن لكافة أشكال الدعم ليتمكن من القيام بدوره اإلنساني بكفاءة حيال  على

 (.الالجئين السوريين المقيمين على أرضه

  في الطفيلة تطالب باصالحات سياسية واقتصادية مسيرة 12/04/2013 

 الوحدة الوطنية وان ال يكون األردن الوطن البديلعلى المشاركون  اكدو

  انسحابات وكمامات كانت بانتظار النسور في لواء الهاشمية 12/04/2013 

أهمية تحسين البنية التحتية على خالل زيارته الى مقر لجنة تحسين خدمات مخيم حطين  أكد 

 في المخيمات

ضرورة حل مشكلة انقطاع المياه التي تؤرق أهالي المدينة وازالة على الظهراوي  اكدكما 

 بمئات االطناناكوام الفوسفات المتراكمة 

انه ستتم معالجة مشكلة المياه في الرصيفة والزرقاء الى وزير المياه حازم الناصر  اكدفيما 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136977-مسيرة-في-الطفيلة-تطالب-باصلاحات-سياسية-واقتصادية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136927-انسحابات-وكمامات-كانت-بانتظار-النسور-في-لواء-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136927-انسحابات-وكمامات-كانت-بانتظار-النسور-في-لواء-الهاشمية.html
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 مع بدء تنفيذ مشروع تحدي االلفية الممول من الوكالة االمريكية

 تقر وتعد بالحل « األمانة»مواطنون في البيادر يشتكون تدني مستوى الخدمات و 11/04/2013 

صيانة الشوارع ضمن خطة المنطقة، بأن الغرير أكد وفيما يتعلق بصيانة الشوارع والحفر 

 وتجري من وقت آلخر وفقا  للحاجة

 تطالب بالتحقيق في وفاة رجل أمن رافق سياحا إسرائيليين " المحامين"لجنة في  09/04/2013 

كال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني موقفها الثابت من شجب كل أشعلى النقابة  أكدتو

 والسكوت على تجاوزاته واعتداءاته

  خبراء يدعون إلى إحياء فكر بن نبي 09/04/2013 

ضرورة التوازن بين االستهالك والموارد وإن حدث خلل بينهما أدى إلى  يؤكد علىكما 

 .أزمة، وهو ماحدث خالل األزمة المالية العالمية

  المصابين امام مجلس النواب زيارة لرجال األمن 08/04/2013 

ان أبنائنا وإخواننا في جهاز األمن العام هم قلب األردن النابض على ضباط االرتباط  أكدو

 .باألمن واألمان فواجبهم المناط بهم هو حماية أبناء األردن وواجبنا احترامهم وتقديرهم

  "الوحش"تستأنف التعاون مع الوزارة بعد زيارة " المعلمين" 08/04/2013 

ضرورة العمل بروح الفريق الواحد على وزير التربية والتعليم دمحم الوحش أكد من جهته 

 إلنجاح األهداف المشتركة

  يلتقون وزير الزراعة الجديد'' الزراعيين'' 06/04/2013 

اهمية المهندس الزراعي والنقابة والجهود التي  علىوزير الزراعة الناصر  اكدومن جهته 

 .تبذلها للنهوض في هذا القطاع

  «جمعة تأكيد الثوابت»مسيرة الطفيلة تحت شعار  06/04/2013 

استمرار الحراك حتى تحقيق اإلصالح الشامل ومحاسبة  علىالمشاركون في الفعالية  وأكد

 الفاسدين

استمرار الحراك حتى تحقيق اإلصالح الشامل ومحاسبة  علىالمشاركون في الفعالية  وأكد

 الفاسدين، مطالبين بالعمل على استرداد ثروات الوطن

  من المبكر الحديث عن القائمة الموسعة للمحامين: خليفة 06/04/2013 

 التيار اإلسالمي لم يكن في يوم من األيام إقصائيا، مشيرا ان بان« السبيل«خليفة لـ وأكد

 مجلس شورى التيار يبحث اآلن مسألة القائمة الموسعة

ضرورة العمل على تحسين الوضع االقتصادي للمحامين وخلق فرص عمل  علىخليفة  وأكد

 .لمنتسبي النقابة

  حماية المستهلك تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي 06/04/2013 

مرجعية موقفها الثابت من حيث أهمية سن  تؤكد علىوشدد الدكتور على ان حماية المستهلك 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136845-مواطنون-في-البيادر-يشتكون-تدني-مستوى-الخدمات-و
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136621-لجنة-في-المحامين-تطالب-بالتحقيق-في-وفاة-رجل-أمن-رافق-سياحا-إسرائيليين.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136473-خبراء-يدعون-إلى-إحياء-فكر-بن-نبي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136473-خبراء-يدعون-إلى-إحياء-فكر-بن-نبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136395-زيارة-لرجال-الأمن-المصابين-امام-مجلس-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136269-المعلمين-تستأنف-التعاون-مع-الوزارة-بعد-زيارة-الوحش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136058-الزراعيين-يلتقون-وزير-الزراعة-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135966-مسيرة-الطفيلة-تحت-شعار-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135959-خليفة-من-المبكر-الحديث-عن-القائمة-الموسعة-للمحامين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136035-حماية-المستهلك-تعارض-عودة-وزارة-التموين-بالشكل-التقليدي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136035-حماية-المستهلك-تعارض-عودة-وزارة-التموين-بالشكل-التقليدي.html
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 حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيدا  عن مرجعية التجار والصناع

  نادي اإلبداع بالكرك رحلة إبداع ال تنتهي 05/04/2013 

حسن العالقات األردنية  علىحسن برماوي وهو قنصل فخري لألردن ببلغاريا .د وأّكدهذا 

 تقديم الدعم ماديا  ومعنويا  للنادي على وأّكدالبلغارية، 

  وصول أول رحلة جوية للخطوط التركية تربط العقبة باسطنبول 04/04/2013 

اهتمام ورعاية الحكومة األردنية لصناعة النقل الجوي وتشجيع السياحة  علىمحادين  وأكد

 والسفر من خالل التسهيالت التي قد متها سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

ا "االحترام والثقة الكبيرة بين قيادتي البلدين،  علىاونال  وأّكد والتي نعمل على تعزيزها مم 

 "التعاون، ال سيما في قطاع التجارة والسياحة واالستثمار يفتح آفاقا رحبة نحو مزيد من

  النقابات المهنية تدعو لحوار الطالب ومعاقبة المسيء 04/04/2013 

بأن تفريغ الجامعات من مضمونها المعرفي والثقافي والسياسي قاد الى ما تشهده  وأكدت

 معظم جامعاتنا الحكومية والخاصة

على ضرورة بذل الوزارات والمؤسسات المختلفة كل  تؤكدوقالت ان النقابات المهنية 

 ...الجهود الممكنة للخروج من الحالة المستعصية التي وصلت اليها جامعاتنا

  «مؤتة»فعاليات كركية ترفض تعليق التدريس في  04/04/2013 

 على البعد الوطني العام للجامعات األردنية ودورها في البناء الوطني نؤكد

 تحصن نفسها ضد التغيير المتكرر لوزراء التربية '' المعلمين'' 03/04/2013 

أن وزارة الصحة ستنسب لرئاسة الوزراء إلغاء  علىالقضاة في تصريح صحفي  أكدو

 .ازدواجية االقتطاع في حال تقاطع زوجين العمل بالقطاع الحكومي

  شكون اخفاء تقاريرهم السريةمفتشو وزارة التنمية ي 03/04/2013 

 ...الغاء اللجنة المكلفة بتقييم اداء المفتشين وإعادة العمل حسب البرنامج السابقاكدوا على و

  اعتصام امام النقابات للتعبير عن الغضب بعد استشهاد ابو حمدية 02/04/2013 

هناك العديد من االسرى باتت حياتهم مهددة في ظل تجاهل المحتل وعدم اكتراثه  اكد بانكما 

 .بحياتهم

  النواب للسعودية وقطر'' إساءة''نرفض : جودة 01/04/2013 

استمرار  أكد علىعلى الرغم من توضيحات أدلى بها رئيس الوزراء عبد هللا النسور، الذي 

 "استقبال األشقاء السوريين كضيوف على األردن"األردن في 

  معركة األحد الدامي تسفر عن طعن طالب في رقبته وإغالق أبواب مؤتة 01/04/2013 

ان إدارات الجامعات الرسمية ال تزال تتعاطى مع ملف العنف الجامعي  علىالحملة  وأكدت

 من على قاعدة ردة الفعل وليس الفعل

مواصلة النضال دفاعا  عن  على" ذبحتونا"الحملة في الذكرى السادسة النطالق  وأكدت

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135860-نادي-الإبداع-بالكرك-رحلة-إبداع-لا-تنتهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135860-نادي-الإبداع-بالكرك-رحلة-إبداع-لا-تنتهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135771-وصول-أول-رحلة-جوية-للخطوط-التركية-تربط-العقبة-باسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135771-وصول-أول-رحلة-جوية-للخطوط-التركية-تربط-العقبة-باسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135756-النقابات-المهنية-تدعو-لحوار-الطلاب-ومعاقبة-المسيء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135756-النقابات-المهنية-تدعو-لحوار-الطلاب-ومعاقبة-المسيء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135754-فعاليات-كركية-ترفض-تعليق-التدريس-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135680-المعلمين-تحصن-نفسها-ضد-التغيير-المتكرر-لوزراء-التربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135672-مفتشو-وزارة-التنمية-يشكون-اخفاء-تقاريرهم-السرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135511-اعتصام-امام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-ابو-حمدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135511-اعتصام-امام-النقابات-للتعبير-عن-الغضب-بعد-استشهاد-ابو-حمدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135399-جودة-نرفض-إساءة-النواب-للسعودية-وقطر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135333-معركة-الأحد-الدامي-تسفر-عن-طعن-طالب-في-رقبته-وإغلاق-أبواب-مؤتة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135333-معركة-الأحد-الدامي-تسفر-عن-طعن-طالب-في-رقبته-وإغلاق-أبواب-مؤتة.html
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 حقوق الطلبة

أن أول خطوة لحل هذه الظاهرة هو االعتراف الرسمي  على تؤكدوخرجت بتوصيات 

 بوجودها وخطورتها

  وعباس يوقعان اتفاقية الدفاع عن القدس الملك 31/03/2013 

 أكدتالدور األردني التاريخي في رعاية المقدسات، كما  على أكدتوأضاف أن االتفاقية 

" الشرقية"على السيادة الفلسطينية على كل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

 .عاصمة دولة فلسطين

  السرور يستقبل السفير االيراني 31/03/2013 

موقف األردن بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني الثابت والمبدئي حيال القضية  أكد علىو

 ...ة على التراب الوطني الفلسطينيالفلسطينية والمتمثل بإقامة الدولة الفلسطيني

 يزور الدقامسة " المهندسين"وفد من  29/03/2013 

ضرورة العمل من أجل إطالق سراحه، خاصة أن  ما قــام بــه في الباقورة كان  أّكد علىو

 .عمال بطوليا دافع من خالله عن دينه وشرفه وثأر فيه لدماء الشهداء

  املش« حوار وطني»تدعو إلى « الوطنية لإلصالح» 28/03/2013 

وفي هذا السياق استذكرت الجبهة البيان الصادر عن عدد من الشخصيات الوطنية في 

 الثوابت الوطنية أّكد علىالذي  11/3/1559

  والكاتب الزعبي'' سواليف''يشتكي أبو الراغب  28/03/2013 

عدم وجود اي عالقة على فيه يؤكد توضيح االمر البناء الوطن ولواء الرمثا بالذات والذي 

 .له في كل مانسب له حول اراضي الجامعة

  على الموقف الرسمي إيضاح موقفه من الثورة السورية: أبو بكر 27/03/2013 

أن مبادئ األخوة اإلسالمية والعربية وحقوق الجوار ومصالح األردن تملي أن أكد على و

 .يكون موقف النظام مع الشعب السوري وليس غيره

  تنهي حملتها في مخيم الوحدات دون احتكاكات« األمانة» 27/03/2013 

خالل ترؤسه االسبوع اكد وكان رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبد الحليم الكيالني 

ومديري الدوائر المعنية على الماضي اجتماعا  ضم نواب مدير المدينة والمديرين التنفيذيين 

 أهمية معالجة الظواهر السلبية

  الملف السوري على رأس اهتمامات جولة أوباما: لجنة التنسيق 27/03/2013 

موقفها الذي أعلنته مرارا، وهو مطالبة الحكومة األردنية بعدم الذهاب نحو مثل أكدت على و

 .هذه السياسة لما لها من تأثيرات سلبية على األردن في العديد من المجاالت

  منتدون يبحثون عن ابتكار وسائل وآليات جديدة تسلط الضوء على قضية األسرى 25/03/2013 

مهندسون من أجل »التي نظمتها لجنة « كيف ننصر األسرى»متحدثون في ورشة عمل  أكد

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135210-الملك-وعباس-يوقعان-اتفاقية-الدفاع-عن-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135203-السرور-يستقبل-السفير-الايراني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135203-السرور-يستقبل-السفير-الايراني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134933-وفد-من-المهندسين-يزور-الدقامسة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134825-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134907-أبو-الراغب-يشتكي-سواليف-والكاتب-الزعبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134660-أبو-بكر-على-الموقف-الرسمي-إيضاح-موقفه-من-الثورة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134654-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134613-لجنة-التنسيق-الملف-السوري-على-رأس-اهتمامات-جولة-أوباما.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134280-منتدون-يبحثون-عن-ابتكار-وسائل-وآليات-جديدة-تسلط-الضوء-على-قضية-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134280-منتدون-يبحثون-عن-ابتكار-وسائل-وآليات-جديدة-تسلط-الضوء-على-قضية-الأسرى.html
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في نقابة المهندسين بالتعاون مع الحملة الشبابية لنصرة األسرى في « فلسطين والقدس

ضرورة ابتكار وسائل وآليات جديدة تسلط الضوء على قضية على السجون الصهيونية، 

 .األسرى وتدعم قضيتهم

 .ضرورة دعم األسرى بكافة الوسائل المتاحةلى ع أكدواكما 

  قروش على كل كيلو لحمة مجمدة بالسلط 1 24/03/2013 

 ما قاله زميالهعلى التاجر دمحم الكيالني  أكدمن ناحيته 

  «آذار 00»مسيرة واعتصام على دوار الداخلية اليوم في ذكرى  24/03/2013 

دوار لى عاستكمال الترتيبات النهائية لفعاليته المقررة غدا « اذار 12شباب »حراك أكد 

 .الداخلية تزامنا مع الذكرى الثانية النطالق الحراك

  النقباء طلبوا من الرئيس تشكيل حكومة إنقاذ وطني: أبو غنيمة 24/03/2013 

عدم توزير النواب في هذه المرحلة، لقناعتنا بدورهم الرقابي والتشريعي "على النقباء  أّكدو

 ".وحتى ال يكون تشتيتا لجهودهم

رفضهم اإلجراءات الحكومية األخيرة المتعلقة برفع األسعار، وطالبوا عن النقباء  أّكدو

 الحكومة بالرجوع عن السياسة االقتصادية الحالية

  مواطنون يعتزمون مقاضاة البلدية بسبب حديقة ابو حسان.. السلط 21/03/2013 

 .ى حد قولهاعدم حصول حديقة أبو حسان على ترخيص من البلدية، علأكدت على 

  مواطنون يشكون انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسابيع.. اربد 20/03/2013 

سنوات ، بالرغم من التواصل المستمر ان معاناتهم مستمرة منذ اكثر من اربع أكدوا على و

 مع المسؤولين في دار المحافظة للمطالبة بتصليح الكسر لكن دون جدوى

  ن انقطاع المياه عن منازلهم منذ اسابيعمواطنون يشكو.. اربد 20/03/2013 

" السبيل"دائرة الصحة والسالمة العامة في دار المحافظة في تصريحات لـ أكدتمن جانبها 

 ضرورة التزام السكان بنضح المياه العادمةعلى 

ان معاناتهم مستمرة منذ اكثر من اربع سنوات ، بالرغم من التواصل المستمر على  وأكدوا

 المسؤولين في دار المحافظة للمطالبة بتصليح الكسر لكن دون جدوىمع 

 أسراب الجراد تغزو ناعور ومأدبا واألغوار السبيل 19/03/2013 

تكثيف حمالت االستكشاف والمتابعة التي تقودها وزارة الزراعة بالتعاون مع أكدت على و 

 القوات المسلحة وسالح الجو الملكي

  تغيير اسم الطبيب المقيم المؤهل الى ممارس: العرموطي 19/03/2013 

 ...اهمية القسم وااللتزام به وتحدث عن قدسية مهنة الطبعن وزير الصحة اكد ومن جانبه 

  شباب الحسين يتهم المنشية وذات راس بالتالعب في المباريات 18/03/2013 

سمية التحاد كرة فريق شباب الحسين قد تقدم بشكوى ر بأنمصادر لمندوب السبيل  أكدت

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134253-5-قروش-على-كل-كيلو-لحمة-مجمدة-بالسلط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134139-مسيرة-واعتصام-على-دوار-الداخلية-اليوم-في-ذكرى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134129-أبو-غنيمة-النقباء-طلبوا-من-الرئيس-تشكيل-حكومة-إنقاذ-وطني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133942-السلط-مواطنون-يعتزمون-مقاضاة-البلدية-بسبب-حديقة-ابو-حسان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133890-اربد-مواطنون-يشكون-انقطاع-المياه-عن-منازلهم-منذ-اسابيع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133890-اربد-مواطنون-يشكون-انقطاع-المياه-عن-منازلهم-منذ-اسابيع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133793-العرموطي-تغيير-اسم-الطبيب-المقيم-المؤهل-الى-ممارس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133696-شباب-الحسين-يتهم-المنشية-وذات-راس-بالتلاعب-في-المباريات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133696-شباب-الحسين-يتهم-المنشية-وذات-راس-بالتلاعب-في-المباريات.html
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 القدم يتهم من خاللها فريقي منشية بني حسن وذات راس باالتفاق بما بينهما 

 وأكد، 2-2من البطولة  22قد فاز على المنشية خالل مواجهة الذهاب ضمن األسبوع 

 .هناك أداريون من أندية أخرى أبدو أستعدادهم للشهادة حول الشكوى بأنالمصدر 

  ومطالبات بإعادة افتتاحها.. شهور على إغالق مكتبة بلدية السلط  0 18/03/2013 

 ...عليها أن للسلط مكانة علمية وثقافية تاريخية ال بد من الحفاظ أكدوا علىو

  مطالبات بتصويب الوضع القانوني والمالي لمعلمي اإلضافي 13/03/2013 

احقية معلمي التعليم اإلضافي بالتعيين في وزارة التربية  علىاللجنة خالل االجتماع  أكدتو

 ...والتعليم بعد مرور ثالثة سنوات على عمله بالتعليم في المدارس الحكومية

  النسور يلتقي مفوض االمم المتحدة لشؤون الالجئين 13/03/2013 

استمرار التنسيق والتعاون مع اذرع ومؤسسات  علىرئيس الوزراء حرص االردن  اكدو

 .االمم المتحدة العاملة في الميدان

  نصرة لمعتقلي الحراك« أمن الدولة»وقفة احتجاجية أمام  13/03/2013 

 .نصرة المعتقلين والمطالبة بحريتهمتؤكد على أن الوقفة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي 

 معلمون بالعقبة يطالبون بدوريات أمنية لحمايتهم من االعتداءات  11/03/2013 

تم التنسيق مع بأنه " يلالسب"مدير التربية والتعليم في العقبة جميل شقيرات خالل حديثه لـأكد 

 ...األجهزة األمنية بهدف وضع دوريات شرطة أمام بعض المدارس في العقبة

  الفنانة سهاد عنتير 11/03/2013 

انحيازها لذاتها على من خاللها تُؤكد مدينة القدس لها مكانة ملموسة في تجلياتها الوصفية، 

 اإلنسانية والوطنية وعروبتها المستلبة

 بيوت مقامة على ارض لخزينة الدولة بالرصيفة  0هدم  12/03/2013 

لن يتم السماح باالعتداء على امالك بأنه متصرف لواء الرصيفة حجازي عساف اكد حيث 

 الدولة ألى مواطن مهما كان الن هذه االراضي ملك لحكومة المملكة االردنية الهاشمية

 تطالب باستبعاد أبو السمن عن التشكيل الوزاري القادم '' المهندسين'' 12/03/2013 

البلديات والمياه السابق  ضرورة ان ال يكون وزيرعلى نقيب المهندسين عبدهللا عبيدات  أكدو

 .المهندس ماهر ابوالسمن من أعضاء الطاقم الوزاري الذي يجري العمل على تشكيله

  توقف مشروع تطوير المصادر الزراعية مزارعو الكورة يشكون 12/03/2013 

 125مخصصات تسمح بتنفيذ مشاريع لطلبات موقوفة تعود لـ لتوفير متابعة المديرية  اكدو

 مزارعين يرغبون باستصالح ما ال يقل عن الف دونم

  اعضاء 7يقر لجنة سلوك مؤقته وسط معارضة '' النواب'' 15/03/2013 

اعتذاره لمخالفة النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا بأنه لم يوجه أي اتهامات على الشوابكة  أكدو

 لرئيس الوزراء النسور

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133665-4-شهور-على-إغلاق-مكتبة-بلدية-السلط-ومطالبات-بإعادة-افتتاحها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133151-مطالبات-بتصويب-الوضع-القانوني-والمالي-لمعلمي-الإضافي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133151-مطالبات-بتصويب-الوضع-القانوني-والمالي-لمعلمي-الإضافي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133127-النسور-يلتقي-مفوض-الامم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133127-النسور-يلتقي-مفوض-الامم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133024-وقفة-احتجاجية-أمام-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132900-معلمون-بالعقبة-يطالبون-بدوريات-أمنية-لحمايتهم-من-الاعتداءات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132900-معلمون-بالعقبة-يطالبون-بدوريات-أمنية-لحمايتهم-من-الاعتداءات.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132843-الفنانة-سهاد-عنتير.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132843-الفنانة-سهاد-عنتير.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132752-هدم-4-بيوت-مقامة-على-ارض-لخزينة-الدولة-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132734-المهندسين-تطالب-باستبعاد-أبو-السمن-عن-التشكيل-الوزاري-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132732-مزارعو-الكورة-يشكون-توقف-مشروع-تطوير-المصادر-الزراعية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132619-النواب-يقر-لجنة-سلوك-مؤقته-وسط-معارضة-7-اعضاء.html
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  حملة امنية على العمالة الوافدة غدا 53/03/2013 

 مهلة تصويب اوضاعبان ( بترا)الخصاونة في تصريح صحافي لوكالة االنباء االردنية اكد و

 العمالة الوافدة انتهت ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطالقا  

  تعرض التعاون مع األزهر لنشر كتب التراث« جوجل» 53/03/2013 

لتعليم دعوة المهيري األزهر إلى المشاركة في مشروع إنشاء مراكز على الطيب ردا   أكدو

 اللغة العربية في الدول العربية

  ضبط عصابة احتيال دولية بالرصيفة 53/03/2013 

احد اصحاب اوهم بانه التحقيقات اكدت وعقب القاء القبض على النيجيري وافراد عصابته 

 الف دينار 35مصانع الخمور على تحويل شحنة مشروبات روحية الى نيجيريا بقيمة 

  الملك يختتم زيارة رسمية إلى تركيا 53/03/2013 

جهود األردن لحماية هوية القدس واألماكن المقدسة اإلسالمية على جاللته أكد حيث 

 والمسيحية فيها

  عاملة مخالفة 18ضبط  53/03/2013 

خالل هذه الحملة على جدية الوزارة على امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة  واكد

 معالجة االختالل الذي حصل في سوق العمل وخاصة في قطاع عامالت المنازل

 استمرارية وديمومة الحملة وعدم ارتباطها بفترة زمنية محددةعلى االمين العام  واكد

  اكد على حماية الشهود والمبلغين'' مكافحة الفساد''قانون : الضمور 53/03/2013 

ان الحماية تمتد الى اقارب الشهود وسائر االشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او 

حماية الشهود على  اكدانتقام وترهيب محتمل، مشيرا الى ان قانون الهيئة وتعديالته 

 والمبلغين والخبراء

  رداً على االنتهاك الصهيوني للمسجد األقصى« وادي عربة»نقابيون يطالبون بإلغاء  53/03/2013 

أن استمرار الكيان الصهيوني بامتهان األماكن المقدسة يعني أن هذا على أبو غنيمة  وأكد

 يريد سوى معاداة األردن والعالم اإلسالمي والعربي الكيان ال

ضرورة وقف أي شكل من أشكال التجاوب والتنسيق مع طلبات بلدية على البيان  واكد

 االحتالل وابتزازها، والحفاظ على الموقف األردني الثابت

  عمال مياه معان يعلقون إضرابهم بعد حضور األمين العام 53/03/2013 

عدد وزارة المياه تسعى الى تحقيق أكد بان وخالل اجتماع االمين العام مع العمال المضربين 

 وعالوة بدل تنقالت% 55من مطالب الموظفين منها إعادة بدل العمل االضافي الى 

  عام الوزارةبعد تطمينات امين '' مياه معان''تعليق اضراب  55/03/2013 

وزارة المياه تسعى الى تحقيق عدد من بأن  أكدطلفاح خالل لقاءه مع العمال المضربين، 

 ...مطالب الموظفين

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132429-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132429-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/132243-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132040-ضبط-عصابة-احتيال-دولية-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132040-ضبط-عصابة-احتيال-دولية-بالرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132034-الملك-يختتم-زيارة-رسمية-إلى-تركيا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132034-الملك-يختتم-زيارة-رسمية-إلى-تركيا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132001-ضبط-58-عاملة-مخالفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132000-الضمور-قانون-مكافحة-الفساد-اكد-على-حماية-الشهود-والمبلغين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131965-نقابيون-يطالبون-بإلغاء-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131906-عمال-مياه-معان-يعلقون-إضرابهم-بعد-حضور-الأمين-العام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131906-عمال-مياه-معان-يعلقون-إضرابهم-بعد-حضور-الأمين-العام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131842-تعليق-اضراب-مياه-معان-بعد-تطمينات-امين-عام-الوزارة.html


 

923 

 

انه سيتم النظر في ادخال العالوات بالضمان على الموظفون المضربون  أكدمن جهتهم 

 االجتماعي وذلك بناء على ما قاله األمين العام للوزارة

  حماية المستهلك تدعو الى التراجع عن رفع اسعار المحروقات 55/03/2013 

ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة على " حماية المستهلك"رئيس  أكدو

 يات التجار والصناع والزراعبمرجع

 اإلسالميون عبروا عن مطالبهم بأسلوب ناضج : عقل 55/03/2013 

الواحد المجزوء،  على أن الحكومة هي من أصرت على بقاء قانون الصوتعقل  أكدو

 وإجراء بعض اإلصالحات الهامشية

  (فيديو)البلقاء إما تحقيق مطالبنا أو العودة لجامعة : ''موظفو االسالمية'' 55/03/2013 

انهم مصممون على اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم كافة ونيل جمع على المعتصمون  أكدو

 حقوقهم المالية

 وفد عراقي يزور العقبة لبحث إمكانية استيراد الحبوب عبر الميناء  55/03/2013 

تواصل اللقاءات والزيارات بين الجانبين السيما بعد زياره رئيس  علىالمبيضين . م اكدو 

 الوزراء العراقي للمملكة

 تحجب اسم بشار عن مواليد الرمثا '' جرائم األسد'' 52/03/2013 

رغبة اآلباء بتسمية أبنائهم باسم  بأن" السبيل"مصادر في األحوال المدنية في الرمثا لـ أكدتو

 بشار بالكاد تكون معدومة منذ اندالع الثورة السورية قبل نحو عامين

 ال يحق الغاء قرارات الهيئة العامة " المهندسين" 51/03/2013 

ال يوجد رواتب فلكية في نقابة المهندسين وانه من غير المعقول ان تميز  بانهالبيان  اكدكما 

 النقابة بين موظف و أخر بالراتب النتمائه السياسي

 حتجون على رفع االسعار نقابيون وحزبيون ي 51/03/2013 

أن على البيان أكد وفيما يتعلق بموقف بعض النواب المتفهم لقرار الحكومة برفع االسعار، 

 .ذلك سيعجل بالحكم على المجلس، مضيفا أن االنحياز للقرار مخيب لآلمال

  حكم قضائي بالحجز على باخرة ارجنتينية بالعقبة 02/03/2013 

السلطة أصدرت تعميما بأن مدير السلطة البحرية األردنية المهندس معتصم الساكت  أكدو

 لبحرية لمراقبة الباخرة وعدم السماح لها بمغادرة المياه اإلقليمية األردنيةعلى كافة الجهات ا

  رسالة من الملك للرئيس اللبناني 01/03/2013 

نقل وزير الخارجية ناصر جوده اليوم رسالة خطية من الملك عبدهللا الثاني إلى أخيه الرئيس 

 .عمق العالقات التاريخية بين البلدين الشقيقينعلى  أكدتاللبناني ميشال سليمان 

عمق العالقات التي تربطه بالملك والعالقة المتميزة بين البلدين على الرئيس اللبناني  واكد

 الشقيقين

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131832-حماية-المستهلك-تدعو-الى-التراجع-عن-رفع-اسعار-المحروقات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131832-حماية-المستهلك-تدعو-الى-التراجع-عن-رفع-اسعار-المحروقات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131805-عقل-الإسلاميون-عبروا-عن-مطالبهم-بأسلوب-ناضج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131800-موظفو-الاسلامية-إما-تحقيق-مطالبنا-أو-العودة-لجامعة-البلقاء-(فيديو).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131749-وفد-عراقي-يزور-العقبة-لبحث-إمكانية-استيراد-الحبوب-عبر-الميناء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131749-وفد-عراقي-يزور-العقبة-لبحث-إمكانية-استيراد-الحبوب-عبر-الميناء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131649-جرائم-الأسد-تحجب-اسم-بشار-عن-مواليد-الرمثا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131327-المهندسين-لا-يحق-الغاء-قرارات-الهيئة-العامة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131323-نقابيون-وحزبيون-يحتجون-على-رفع-الاسعار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131321-حكم-قضائي-بالحجز-على-باخرة-ارجنتينية-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131321-حكم-قضائي-بالحجز-على-باخرة-ارجنتينية-بالعقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131205-رسالة-من-الملك-للرئيس-اللبناني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131205-رسالة-من-الملك-للرئيس-اللبناني.html
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اهمية المباشرة بمسار سياسي يضمن الوحدة الوطنية والترابية لسوريا على جوده  واكد

 .بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري الشقيق

  راء اللبنانيجودة يلتقي رئيس الوز 28/02/2013 

أهمية بدء مسار سياسي في سوريا يضمن وحدة سوريا الترابية والوطنية وآمن على  اكداو

 .وكرامة شعب سوريا العريق

  وفاة اربعيني طعنا بالكورة 28/02/2013 

الوضع االمني في البلدة مستقر ال سيما بعد بان متصرف لواء الكورة احمد جرادات  اكدو

 .تسليم الجاني نفسه للشرطة واتخاذ االجراءات الالزمة

 واجب علينا أن نسعى إلى تحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي : المصري 28/02/2013 

أهمية اإلصالح السياسي، فإنه واجب علينا أيضا ، أن نسعى إلى على ونركز نؤكد ونحن إذ »

 «تحقيق اإلصالح االقتصادي واالجتماعي بنفس اإلرادة والعزيمة والنهج

  (تحديث)السبت أو األحد '' أبو علبة''قرار المحكمة في قضية  28/02/2013 

ي المرشحة لالنتخابات البرلمانية للمجلس النيابي السابع عشر عبلة أبو علبة فأكدت 

فوزها بالمقعد االنتخابي بدال  من الدكتور حازم قشوع هو بأن " السبيل"تصريحات خاصة لـ

 نتيجة إعادة فرز األصوات

  للنقابة بإلغاء نتائج اجتماع الهيئة« األشغال»مهندسون يطالبون  28/02/2013 

تؤكد من القانون، والتي  26كان من المفترض على مجلس نقابة المهندسين تفعيل المادة ...

 ضرورة فصل كل مهندس ال يقوم بدفع الرسومعلى 

  ''النواب''و'' النائب العام''أحذية وهتافات مرتفعة أمام  26/02/2013 

الدور الذي يجب ان يقوم به النائب العام من الدفاع عن على المتحدثون خالل الفعالية  واكد

 حقوق الشعب

الناشط في الحراك الشبابي ثابت عساف في كلمة خالل االعتصام امام مجلس النواب  وأكد

 اف بمجلس النوابعدم االعترعلى 

  ائتالف نيابي يصّوت غداً للمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة 26/02/2013 

االصالح الشامل من خالل الزام الحكومة موقفنا الدائم والداعم لتبني نهج على  نؤكدحيث 

 .بتقديم مشاريع قوانين االنتخاب، واالحزاب، والضريبة وغيرها

استمرار هذه الحكومة حتى بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة على  تؤكدفان كتلة وطن 

 ليتسنى للكتل البرلمانية تعزيز مكانتها

  يحّمل الحكومة مسؤولية اعتقال الناطور ويهدد بالتصعيد'' الحراك'' 23/02/2013 

 ...مايلينؤكد على ولكن بعد تبين عجزها وعدم رغبتها ابتداء فإننا 

 عشرات المهندسين والموظفين في وزارة البلديات ينفذون اعتصاما  25/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131073-جودة-يلتقي-رئيس-الوزراء-اللبناني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131050-وفاة-اربعيني-طعنا-بالكورة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131050-وفاة-اربعيني-طعنا-بالكورة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131000-المصري-واجب-علينا-أن-نسعى-إلى-تحقيق-الإصلاح-الاقتصادي-والاجتماعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131024-قرار-المحكمة-في-قضية-أبو-علبة-السبت-أو-الأحد-(تحديث).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130983-مهندسون-يطالبون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130720-أحذية-وهتافات-مرتفعة-أمام-النائب-العام-و-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130724-ائتلاف-نيابي-يصوّت-غداً-للمرشح-لرئاسة-الحكومة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130724-ائتلاف-نيابي-يصوّت-غداً-للمرشح-لرئاسة-الحكومة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130677-الحراك-يحمّل-الحكومة-مسؤولية-اعتقال-الناطور-ويهدد-بالتصعيد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130381-عشرات-المهندسين-والموظفين-في-وزارة-البلديات-ينفذون-اعتصاما.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130381-عشرات-المهندسين-والموظفين-في-وزارة-البلديات-ينفذون-اعتصاما.html
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دعاءات التي تأطير إجراءاتهم التصعيدية بإطار قانوني من خالل توقيع المذكرات واالست

 .مطالبهم علىفيها  اكدوا

  ''النووي''على '' العمل اإلسالمي''معيارا لموافقة  25/02/2013 

إشارة إلى الدعوة الكريمة التي وجهت إلينا في حزب جبهة العمل اإلسالمي لزيارة الهيئة، 

 ...ما يلي نؤكد علىواالستماع إلى استراتيجية الهيئة، والحوار الذي جرى بيننا، فإننا نود أن 

  نقابيون وحزبيون يعتصمون للتضامن مع األسرى في السجون اإلسرائيلية 25/02/2013 

بفلسطين من  موقف الشعب األردني الداعم لشقيقه الفلسطيني، قائال اننا نطالب أكد على و

 .البحر الى النهر وليست كما يريدها الصهاينة

 دينار 144إلى  344مجلس النواب يوافق على رفع رواتب المتقاعدين العسكريين من  24/02/2013 

مداخالت النواب حول ما ورد من نفقات في ملحق الموازنة، ى علالنسور ايضا في رده  اكدو

 بأن ما ورد في قانون ملحق الموازنة هي عبارة عن نفقات تم انفاقها

  الخطيب يؤكد وجوب تطوير قانون االنتخاب ليتماشى مع المعايير الدولية 24/02/2013 

الحاجة لتطوير قانون االنتخاب على رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب عبد االله الخطيب اكد 

 بشكل يتماشى مع المعايير و الممارسات الدولية

  يرفضون وقف المكافآت والحوافز'' البلديات''موظفو  24/02/2013 

المضي في فعاليتهم حتى تحقيق وتنفيذ مطالبهم العمالية والحصول اكدوا على المعتصمون 

 الماليةعلى حقوقهم 

 األمانة تصرف رواتب موظفيها حسب الهيكلة وبأثر رجعي الشهر المقبل  24/02/2013 

 .قف عن العملعلى سلمية وحضارية فعاليتهم بالتو وأكد

ضرورة منح عالوة المؤسسة، على الخرابشة  فأكداما فيما يخص المطالب طويلة االمد 

واحتساب رواتب الموظفين الذين تم تحويلهم من مياومة الى مقطوع كما كانت عليه قبل 

 التحويل

في تصريحات صحافية عقب  أكدوكان رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيالني 

إجازة الديوان لتطبيق التعليمات، بأنها جاءت لتضع أسسا سليمة لتحفيز موظفي عن االعالن 

 االمانة ومعالجة التشوهات السابقة

ماضون على العهد حتى تحقيق اإلصالح الذي يحلم به : المشاركون في مسيرة الحسيني 23/02/2013 

  كل شريف

يرة التي نظمتها الحركة اإلسالمية والحراكات الشبابية والشعبية بعد المشاركون في المس أكد

 االستمرار في الحراك المطالب باإلصالحعلى صالة الجمعة امس 

امين سر المجلس االعلى لالصالح في الحركة االسالمية الشيخ سالم الفالحات في  وأكد

 االستمرار على طريق المطالبة باالصالحعلى كلمته 

مطالب الحراك التي تبدأ بإصالحات سياسية وتعديالت دستورية ورفع القبضة على  واكد

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130477-12-معيارا-لموافقة-العمل-الإسلامي-على-النووي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130527-نقابيون-وحزبيون-يعتصمون-للتضامن-مع-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130527-نقابيون-وحزبيون-يعتصمون-للتضامن-مع-الأسرى-في-السجون-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130372-مجلس-النواب-يوافق-على-رفع-رواتب-المتقاعدين-العسكريين-من-300-إلى-500-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130291-الخطيب-يؤكد-وجوب-تطوير-قانون-الانتخاب-ليتماشى-مع-المعايير-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130291-الخطيب-يؤكد-وجوب-تطوير-قانون-الانتخاب-ليتماشى-مع-المعايير-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130258-موظفو-البلديات-يرفضون-وقف-المكافآت-والحوافز.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130209-الأمانة-تصرف-رواتب-موظفيها-حسب-الهيكلة-وبأثر-رجعي-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130209-الأمانة-تصرف-رواتب-موظفيها-حسب-الهيكلة-وبأثر-رجعي-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
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 .االمنية عن الحياة السياسية، وقانون انتخاب عادل يعبر عن إرادة االردنيين

  القبضة األمنية لم تنته  حتى تعود: حزبيون 23/02/2013 

تعرض مسيرة الجمعة في اربد للقمع من قبل قوات الدرك  علىذياب في معرض تعليقة  أكدو

 ومن باتوا يعرفوا بالبلطجية، بأن الحالة الشعبية هي التي فرضت ارتخاء القبضة

  حراك البلقاء يطالب بحكومة إنقاذ وطني وانتخابات على أساس قانون توافقي 23/02/2013 

االستمرار في نهجنا السلمي للوصول لألهداف المرجوة وال عودة عنها مهما على  نؤكدواننا 

 كلف الثمن ونحذر النظام من االستمرار في رفضه وتعنته

دنا مع على  نؤكدإننا »  األحرار في إربد ضد  هذه االعتداءات المرفوضة التي لن تثني توح 

ك حتى تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية  .«الحراك األردني عن مواصلة التحر 

ماضون على العهد حتى تحقيق اإلصالح الذي يحلم به : المشاركون في مسيرة الحسيني 23/02/2013 

  كل شريف

مطالب على  تؤكدسيرة هتافات تطالب بمحاربة حقيقية للفساد ووردد المشاركون في الم

 .االصالح وتنتقد ما وصفته بتزوير االنتخابات

  فلسطين شعلة الربيع العربي وننتظر دورا للشباب قريبا: علماء ومفكرون إسالميون 19/02/2013 

في مداخلته ضمن محور خطوات عملية لنصرة القضية الفلسطينية بعد الربيع العربي  أكدو

 ضرورة البحث عن آليات واساليب تدفع الشباب الى التفاعل مع القضية الفلسطينيةعلى 

  لجنة ارتباط نقابة المهندسين تزور الهيئة السعودية للمهندسين 18/02/2013 

حرص الهيئة  علىو الدكتور العباسي الكفاءة والسمعة التي يتمتع بها المهندس االردني، أكدو

 .على تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين االردنيين والهيئة

  وفد نقابي ينفذ حملة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية 18/02/2013 

أن جميع أعضاء الهيئة العامة في نقابة أكد على مجلس نقابة تجار الخضار والفواكه الذي 

 تجار الخضار والفواكه يمتنعون عن استيراد أي بضائع من العدو الصهيوني

  يدفع بالفاعوري لرئاسة الحكومة'' الوسط االسالمي'' 16/02/2013 

او قطاع االعمال وعليه ان يلتزم ايضا بعدم رفع اسعار الكهرباء والماء واقرار قانون 

تصاعدية اكد على ضريبة يكون عادال ويمنع التهرب الضريبي وينسجم مع الدستور الذي 

 ".الضريبة

  من زار المجرم بشار ال يمثلنا..نقابيون 14/02/2013 

ضرورة اتخاذ موقف جاد من أكدوا على وهتف المعتصمون ضد األسد والمتعاطفين معه، و

 .ى حد وصفهمعل'' النظام اإلجرامي''الحكومة تجاه 

  جمعية المركز اإلسالمي تواصل حملة توزيع معونة الشتاء 14/02/2013 

دور الجمعية الفاعل في لى أكد عالفي قباعة، الذي . وحضر التوزيع أمين عام الجمعية أ

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130096-حزبيون-القبضة-الأمنية-لم-تنتهِ-حتى-تعود.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130111-حراك-البلقاء-يطالب-بحكومة-إنقاذ-وطني-وانتخابات-على-أساس-قانون-توافقي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130111-حراك-البلقاء-يطالب-بحكومة-إنقاذ-وطني-وانتخابات-على-أساس-قانون-توافقي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129507-علماء-ومفكرون-إسلاميون-فلسطين-شعلة-الربيع-العربي-وننتظر-دورا-للشباب-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129334-لجنة-ارتباط-نقابة-المهندسين-تزور-الهيئة-السعودية-للمهندسين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129334-لجنة-ارتباط-نقابة-المهندسين-تزور-الهيئة-السعودية-للمهندسين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129317-وفد-نقابي-ينفذ-حملة-لمقاطعة-البضائع-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129317-وفد-نقابي-ينفذ-حملة-لمقاطعة-البضائع-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129044-الوسط-الاسلامي-يدفع-بالفاعوري-لرئاسة-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128809-نقابيون-من-زار-المجرم-بشار-لا-يمثلنا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128751-جمعية-المركز-الإسلامي-تواصل-حملة-توزيع-معونة-الشتاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128751-جمعية-المركز-الإسلامي-تواصل-حملة-توزيع-معونة-الشتاء.html
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 .مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الوطن والالجئين السوريين

  الستقبال الشكاوىعمليات ربط إلكتروني بأمانة عمان  14/02/2013 

 %. 255أن نسبة اإلنجاز لكافة المعامالت والطلبات التي تم تلقيها بلغت على  أكدو

  جوز يناقش عددا من قضايا المواطنين في الرصيفةمجلس محلي أمن يا 14/02/2013 

ضرورة ايجاد قسم خاص لترخيص السواقين والمركبات في على المجتمعون أكد كما 

 الرصيفة

  تشارك في مشروع الجامعة الخضراء« مؤتة» 14/02/2013 

الدكتور الحنيطي بحضور الدكتور مفيد بطارسة مدير مركز االمير فيصل لبحوث  أكدو

 ...أهمية مثل هذه المشاريععلى الطاقة والبيئة والبحر الميت، 

  اجراءات أمنية مشددة مع اعالن نتائج التوجيهي 13/02/2013 

اتخاذها إجراءات مشددة لمراقبة وضبط التصرفات السلبية على مديرية األمن العام أكدت 

 .والخطرة التي تتزامن مع إعالن نتائج الثانوية العامة من قبل بعض األشخاص المستهترين

  مهرجان بمناسبة المولد النبوي في خليل السالم« أحبك يا رسول هللا» 13/02/2013 

 اكدت علىكما اشار في كلمته الى عدد من المواقف في سيرته عليه الصالة والسالم التي 

 سمو دعوته وكريم خلقه وفضله في التعامل مع الناس

 مليون شجرة حرجية على الــوزارات والمؤســـسات  1.1توزع « الزراعة» 12/02/2013 

أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة خالل االحتفال التي نظمته مديرية  وأكد

أهمية زيادة  علىزراعة الزرقاء بالتعاون مع الشركة البريطانية للمنسوجات بيوم الشجرة، 

 الرقعة الشجرية من خالل تعاون القطاعين العام والخاص

  لن نتخلى عن غور األردن: ''إسرائيل'' 12/02/2013 

ستبقى  بانهانتانياهو في كل مناسبة يتطرق فيها الى منطقة غور االردن  يؤكدمن جهته؛ 

 ...تحت السيطرة االسرائيلية

 11/02/2013  ً   موظفون من زراعة الطفيلة ينفذون إضرابا

مطالبهم بضرورة تخصيص مكافآت  علىعمال ومهندسون وفنيون من قسم الحراج  أكدو

 يج في مختلف مناطق الطفيلةمجدية للكادر العامل في مشروعات التحر

  تكرم خريجي دورة أصدقاء البيئة في الرصيفة« األردنية لحماية البيئة» 10/02/2013 

ثل اهمية عقد م علىمدير الجمعية االردنية لحماية البيئة خضر الغانم في كلمته  أكدمن جهته 

 هذه الدورات

  وتشكيل حكومة إنقاذ وطني« النواب»المئات في إربد يهتفون بإسقاط  09/02/2013 

استمرارها في الحراك حتى تحقيق اإلصالح الحقيقي  أّكدت علىتنسيقية حراك الشمال 

 المنشود

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128732-عمليات-ربط-إلكتروني-بأمانة-عمان-لاستقبال-الشكاوى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128725-مجلس-محلي-أمن-ياجوز-يناقش-عددا-من-قضايا-المواطنين-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128724-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128596-اجراءات-أمنية-مشددة-مع-اعلان-نتائج-التوجيهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128596-اجراءات-أمنية-مشددة-مع-اعلان-نتائج-التوجيهي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128538-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128367-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128469-إسرائيل-لن-نتخلى-عن-غور-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128209-موظفون-من-زراعة-الطفيلة-ينفذون-إضراباً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128209-موظفون-من-زراعة-الطفيلة-ينفذون-إضراباً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128031-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127899-المئات-في-إربد-يهتفون-بإسقاط-
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 ي الحفاظ على القدس واستضافة السوريين مؤتمر القمة اإلسالمي يشيد بجهود األردن ف 08/02/2013 

الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة  علىمؤتمر القمة االسالمي  اكدو

 ...لالمة االسالمية جمعاء

 '' التنمية''نخشى عدم الخروج بنتيجة عملية في حوارات : حزبيون 07/02/013 

نوا  أكدوا علىوأعقبها نقاش مستفيض شارك فيه الحضور؛ الذين  أهمية هذه الوثيقة؛ ثم 

 .مبادرة وزارة التنمية السياسية وانفتاحها على المجتمع والقوى السياسية

  لن نشارك في الحكومة: «اإلخوان» 05/02/2013 

ا ، داعيا  وسائل اإلعالم الى عدم هذه العروض الجانبية مرفوضة شكال  وموضوعأكد بأن و

 تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض

  «راجع»حضور شبابي الفت في مؤتمر حق العودة  05/02/2013 

تجاه قضيته وواجبه تجاه مواجهة كل من يساوم على حقه في مسؤولية الجيل على  وأّكد

 .العودة وحقه في تقرير المصير

دمحم سعيد أبو بكر حول التأصيل الشرعي لحق العودة، وأمثلة من السيرة .واحتوت كلمة لـ د

 ضرورة الدفاع عنهعلى  تؤكدالنبوية 

حرير صحيفة السبيل ببيان عاطف الجوالني المحلل السياسي ورئيس ت.الجلسة الثانية قام أ

ضرورة على  وأّكدتأثير الربيع العربي على حق العودة، وتناول المسألة بأبعادها المختلفة، 

 .فهم الواقع الستشراف المستقبل

ل أعباء قضيتهم والدفاع عنها،  ضرورة العمل لما على  وأكّدحيث يقع عليهم العبء في تحمُّ

فية للشباب ونقل الخبرة المكتسبة من خالل الملتقى إلى بعد الملتقى في توسيع القاعدة الثقا

 .الغير

كما كان فاعال في إحياء النشاط الثقافي لحق العودة بعد غيابه بسبب االنشغال بالربيع 

 .مشاركتها في المبادرة الشبابية المنبثقة عن الملتقىعلى  وأّكدتالعربي، 

زرع حق العودة في وجدان الجميع، سواء »أهمية  علىالمشاركة ساجدة المصري  أّكدتو

 .«كانوا معنيين بحد ذاتهم أو ال، فالجميع تحت سطوة هم القضية الفلسطينية سواء

هت رسالة  تمسك »أهمية على فيها  تؤكدإحدى المشاركات في الملتقى مجد أبو صقري وج 

على ترجمته إلى واقع  كل الجئ فلسطيني بحقه بالمطالبة بالعودة من خالل العمل المستمر

 ملموس بالتحرك لحشد التأييد محليا ودوليا

  الحراكالمرحلة الحالية تقتضي مراجعة وتقويماً ألداء : منصور 02/02/2013 

أهمية االستمرار بفعاليات ونشاطات الحراك حتى تتحقق التعديالت على المجلس  أكدو

 ...الدستورية

  لرئاسة الحكومة'' أخ مسلم'' ال نمانع من ترشيح: ''الوسط'' 06/02/2013 

( أخ)حزب الوسط ال تهمه الحقائب وال المناصب ويمكنه تأييد ترشيح بأن الفاعوري  أكدو

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127765-مؤتمر-القمة-الإسلامي-يشيد-بجهود-الأردن-في-الحفاظ-على-القدس-واستضافة-السوريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127711-حزبيون-نخشى-عدم-الخروج-بنتيجة-عملية-في-حوارات-التنمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127358-
http://www.assabeel.net/old/رواق/127328-حضور-شبابي-لافت-في-مؤتمر-حق-العودة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127113-منصور-المرحلة-الحالية-تقتضي-مراجعة-وتقويماً-لأداء-الحراك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127055-الوسط-لا-نمانع-من-ترشيح-أخ-مسلم-لرئاسة-الحكومة.html
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 من الحركة اإلسالمية بناء على برنامج وطني منتج

 وصايا حقوقية تدعو لمالحقة مفسدي الحياة البرلمانية  06/02/2013 

 أكدوابعد حل البرلمان السادس عشر؛ " وثيقة عزل النواب" ذات الناشطين كانوا قد أطلقوا 

 التحديات التي تواجه الشعب االردنيعلى خاللها من 

عدم على  اكدتوبالتالي تفرض واقعا قانونيا سيصطدم بواقع النصوص الدستورية، التي 

 جواز التوقيف أو المحاكمة اثناء انعقاد جلسات البرلمان

ان االنتخابات قد شابها على من خالل المراقبة  تؤكدتشير إلى أن المؤشرات والمعطيات 

 .العيب، ما يعني إعادة النظر بقراءتها من منظور المحايد المراقب

  باإلعداد إلجراء االنتخابات البلدية بموعدها« البلديات»تكليف  06/02/2013 

رئيس الوزراء، إجراء االنتخابات البلدية القادمة وفقا لنصوص القانون الساري  وأكد

 .أن ملف فصل بلديات جديدة قد ألغي نهائياعلى والوضع القائم حاليا للبلديات، وذلك تأكيدا 

  وصايا حقوقية تدعو لمالحقة مفسدي الحياة البرلمانية 01/01/2013 

 أكدوابعد حل البرلمان السادس عشر؛ " وثيقة عزل النواب"ذات الناشطين كانوا قد أطلقوا 

 التحديات التي تواجه الشعب االردني من اختالالت ضروب السياسة العامةعلى من خاللها 

عدم على  اكدتوبالتالي تفرض واقعا قانونيا سيصطدم بواقع النصوص الدستورية، التي 

 جواز التوقيف أو المحاكمة اثناء انعقاد جلسات البرلمان

  ما حدث في االنتخابات رسالة تطمين للفاسدين: أبو علبة 01/01/2013 

أبو علبة في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت في مقر حزب الشعب  وأكدت

 ... استخدام حق الطعن القانوني في النتائج واإلجراءاتعلى " حشد"الديمقراطي االردني 

على االنحياز للبرنامج الديمقراطي السياسي واالجتماعي بكل ما يحمله من قيم  وأكدت

 اإلقرار بالتعددية والرأي اآلخر

  حريق في منزل بعّمان 02/01/2013 

ضرورة تهوية المنزل بين الحين واآلخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة على الشرع أكد كما 

 .أثناء النوم تالفيا لخطر االختناق

  (فيديو وصور)'' المزور''يسقط مجلس النواب : مسيرة إربد 02/01/2013 

استمرارها أكدت على ، "رفض المهزلة االنتخابية 22مسيرة رفض "واطلقت على المسيرة 

 .الحراك حتى تحقيق االصالح الحقيقي المنشودفي 

  الكرة في ملعب الملك: سالم الفالحات 13/02/2013 

أن قرار الحركة مؤسسي شوري، وبالتالي فهو غير قابل للضغوطات،  علىمنصور  وأكد

 ورحب منصور بأي حزب يبني نفسه ويطور مؤسساته

أن إجراء االنتخابات وفقا  للنظام الحالي ال ينتج مجلسا  نيابيا  يحظى بالثقة  علىالمجلس  وأكد

 والمشروعية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127014-وصايا-حقوقية-تدعو-لملاحقة-مفسدي-الحياة-البرلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127014-وصايا-حقوقية-تدعو-لملاحقة-مفسدي-الحياة-البرلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127002-تكليف-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126896-وصايا-حقوقية-تدعو-لملاحقة-مفسدي-الحياة-البرلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126896-وصايا-حقوقية-تدعو-لملاحقة-مفسدي-الحياة-البرلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126863-أبو-علبة-ما-حدث-بالانتخابات-رسالة-تطمين-للفاسدين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126791-حريق-في-منزل-بعمّان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126791-حريق-في-منزل-بعمّان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126772-مسيرة-إربد-يسقط-مجلس-النواب-المزور-(فيديو-وصور).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126381-منصور-التدخل-الأمني-كان-واضحا-في-الانتخابات.html
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  تعرض المحاضر األصلية لصناديق االقتراع على موقعها اإللكتروني« الهيئة المستقلة» 13/02/2013 

 ...العملية لم تكن مثاليةبأن ما صرحت به سابقا تؤكد وأوضح بني هاني ان الهيئة إذ 

  النسور يلتقي خالد مشعل 19/02/2013 

موقف االردن الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته لتحقيق طموحاته على رئيس الوزراء  اكدو

 الفلسطينيالمشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني 

 شجرة معمرة وبيعها كحطب  1144ترفض طلب إزالة أكثر " الزراعة" 19/02/2013 

في كتاب رسمي سابق بعثته إلى عدة جهات حكومية أكدت يشار الى أن رئاسة الوزراء 

بالحفاظ أبرزها وزارات الشؤون البلدية والمياه والري واألشغال العامة وأمانة عمان الكبرى 

 على الثروة الحرجية

  (فيديو وصور)االنتخابات مزورة ولن نشارك في أخرى : مرشحون في إربد 13/02/2013 

ووصفوها بـ ان االنتخابات التي جرت مزورة، أكدوا على المرشحون المشاركون 

 "المسرحية الهزلية التي كان شعارها الفساد والتزوير والمال السياسي"

  مقاطعة االنتخاباتمسيرة غاضبة في حي الطفايلة تدعو إلى  16/02/2013 

الناطق اإلعالمي في حراك حي الطفايلة المحامي دمحم الحراسيس في كلمة أكد ومن جانبه 

 ...(الحراك ال يعادي االنتخابات النيابية من فراغ›أن على ألقاها في بداية المسيرة 

  «اإلخوان المسلمين»رسائل ملكية تهدد بحل : «الجزيرة نت» 16/02/2013 

أن العالقة بين الملك واإلخوان متوترة، ونشهد حالة أزمة غير مسبوقة، وال يؤكد على ›

 .‹أعرف ما هي قواعد اللعبة الجديدة بين الطرفين

 ال رفع ألسعار الخبز حاليا : محيالن 11/01/2013 

مدير مراقب األسواق والتموين ومساعد األمين العام في وزارة الصناعة والتجارة أكد 

هامش استالم شحنة القمح في ميناء العقبة بأنه على " سبيلال"حسوني محيالن خالل حديثه لـ 

 ال توجد نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز

 تطلب من المنشآت تزويدها ببيانات العاملين الجدد « الضمان االجتماعي» 11/01/2013 

المنشآت بضرورة المبادرة بتأدية االشتراكات المترتبة عليها وعلى على المؤسسة  أّكدتو

بالمئة من األجور الحقيقية خالل الخمسة عشر يوما  األولى من  29,35عمالها والبالغة 

 الشهر التالي لالستحقاق

  ليس هناك بلد أو مجتمع محصن من الفوضي: المعايطة 12/01/2013 

شفافية ونزاهة االنتخابات في حين أن المعارضة وتحديدا اإلسالمية تستبق تؤكدون على 

 لالنتخابات؟وتقدم اتهامات بوجود تدخالت أمنية مبكرة كيف هو الحديث عن استعداداتكم 

  اليوم« الشرعية الشعبية»حراكاً في جمعة  64 29/01/2013 

وأوضح الفالحات رئيس الجبهة الوطنية لالصالح احمد العبيدات إرسال تعاميم لكوادر 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126450-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126229-النسور-يلتقي-خالد-مشعل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126229-النسور-يلتقي-خالد-مشعل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126093-الزراعة-ترفض-طلب-إزالة-أكثر-1500-شجرة-معمرة-وبيعها-كحطب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125873-مرشحون-في-إربد-الانتخابات-مزورة-ولن-نشارك-في-أخرى-(فيديو-وصور).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125424-مسيرة-غاضبة-في-حي-الطفايلة-تدعو-إلى-مقاطعة-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125425-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125308-محيلان-لا-رفع-لأسعار-الخبز-حاليا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125263-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125175-المعايطة-ليس-هناك-بلد-أو-مجتمع-محصن-من-الفوضي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124750-60-حراكاً-في-جمعة-
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 .ضرورة الحشد والدعمتؤكد على وفروع الجبهة في المحافظات، 

  افتتاح مشروع مبنى الطائرات الخاصة في العقبة 23/01/2013 

الطيران والنقل عموما يعد من أهم المحركات االقتصادية نحو تحقيق قطاع بان محادين  أكدو

 النمو االقتصادي للوطن ككل وللعقبة على وجه الخصوص

  يناقش مع الكتل المرشحة لالنتخابات الفرصة السكانية« األعلى للسكان» 23/01/2013 

أهمية العالقة بين السكان على رائدة القطب .د.أمين عام المجلس األعلى للسكان أأّكدت 

 والتنمية وربط قضية التحول الديموغرافي بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

  توقيف سمسار أصوات في األغوار واإلفراج عن مرشحة المفرق 23/01/2013 

ب تؤّكد على إال  أن  المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق مراقبة االنتخابات  تسرُّ

 للمال في العملية االنتخابية

  لم أعتد  على الكيالني": السبيل"العبادي لـ 23/01/2013 

ان عبر مركزها اإلعالمي أكدت من جهتها   ...صحة لحدوث مشادة كالميةال بأنه أمانة عم 

  أي تطور تنموي سيكون بطيئا في ظل غياب الحلول المستدامة: الملكة رانيا 23/01/2013 

أن أي تطور تنموي سيكون بطيئا وغير منتظم في ظل غياب الحلول على الملكة  أكدتو

 ...المستدامة وطويلة األمد لحاجاتنا من الطاقة ليس في دول المنطقة فقط

  تستكمل استعداداتها وتشير لفعالية غير مسبوقة« الشرعية الشعبية»لـ اللجنة التحضيرية  25/01/2013 

مبدئهم بالسلمية، معتبرين انه عامل من على  اكدوامؤكدين دعوتهم لمقاطعة االنتخابات كما 

 .عوامل قوة الحراك ووطنيته

العنوان العام والشمولي للحراك المتمثل باإلصالح والتعديالت على الحراسيس  وأكد

 تورية قبل قانون االنتخاباتالدس

 رسالة لرفض قانون الصوت الواحد « فعالية الشرعية»: أحزاب 25/01/2013 

الحزب سيشارك في فعالية الشرعية بان أمين عام حزب الحياة األردني ظاهر عمرو أكد 

 ...الشعبية

  تلوح بتحويل وزير البلديات الى مجلس تأديبي" المهندسين" 22/01/2013 

مطالب  على تؤكدواعتبر ان قضية ارض ام الدنانير قضية سياسية نظرا لكون النقابة 

 المعارضة بمحاربة الفساد

  الملك يؤكد أن ولده لن يرث نفس الـملكية التي ورثها 26/01/2013 

الحاجة الملحة لحل الصراع تؤكد على باإلضافة إلى تشكل إرادة سياسية قوية عالميا  

 .اإلسرائيلي األوسع -اإلسرائيلي والصراع العربي-الفلسطيني 

  االحوال الجوية تتسبب بانقطاعات الكهرباء في محافظة المفرق 22/01/2013 

ان جاهزية واستنفار كافة كوادر الشركة قبيل المنخفض وفي المواقع التي على زينات  اكدو

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124621-افتتاح-مشروع-مبنى-الطائرات-الخاصة-في-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124621-افتتاح-مشروع-مبنى-الطائرات-الخاصة-في-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124614-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124630-توقيف-سمسار-أصوات-في-الأغوار-والإفراج-عن-مرشحة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124630-توقيف-سمسار-أصوات-في-الأغوار-والإفراج-عن-مرشحة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124496-العبادي-لـ-السبيل-لم-أعتدِ-على-الكيلاني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124440-الملكة-رانيا-أي-تطور-تنموي-سيكون-بطيئا-في-ظل-غياب-الحلول-المستدامة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124272-اللجنة-التحضيرية-لـ-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124250-أحزاب-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124138-المهندسين-تلوح-بتحويل-وزير-البلديات-الى-مجلس-تأديبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123958-الملك-يؤكد-أن-ولده-لن-يرث-نفس-الـملكية-التي-ورثها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123958-الملك-يؤكد-أن-ولده-لن-يرث-نفس-الـملكية-التي-ورثها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123745-الاحوال-الجوية-تتسبب-بانقطاعات-الكهرباء-في-محافظة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123745-الاحوال-الجوية-تتسبب-بانقطاعات-الكهرباء-في-محافظة-المفرق.html
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 تضررت وجهودهم الدؤوبة في العمل

  شاركوا في فتح الطرق'' البلديات''عامل من  1144آلية واكثر من  114 22/01/2013 

ملت على فتح الطرقات عمل الصيانة الدورية الالزمة لكافة االليات التي عاكد على مثلما 

 وابقاءها في جاهزية تامة

  مليون متر مكعب60االمطار ترفع كمية المياه في السدود الى 59/01/2013 

على أمين عام وزارة المياه والري أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس باسم طلفاح  اكدو

 ...دور الوزارة بتفعيل أليات الحصاد المائي

  رئيس مجلس األعيان يحاضر في الجامعة األلمانية األردنية 59/01/2013 

دور الشباب في تحقيق اإلصالح الشامل على رئيس مجلس األعيان طاهر المصري أكد 

 .يير اإليجابي؛ تنفيذا  لرؤى وتوجيهات الملك عبدهللا الثاني ابن الحسينوالتغ

 هل كان النسور رئيساً؟ « ديموقراطية»لو كان هنالك : بني ارشيد 08/01/2013 

 اإلسالمية مقاطعة االنتخابات يشمل مجلسي النواب واالعيانقرار الحركة بان  أكدو

اإلعالمي يعقد دورة صحفية لمسؤولي األنشطة والفعاليات في مدارس « السبيل»منتدى  08/01/2013 

 الحصاد 

لتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي أهمية اأّكد على رئيس التحرير عاطف الجوالني 

 .لتدريب كوادرها على كتابة الخبر الصحفي لما له من أهمية في تشكيل الرأي العام

  الدفاع المدني يرشد ويحذر المواطنين من وقوع حوادث خالل المنخفض 08/01/2013 

األخوة المواطنين سائقي على إدارة اإلعالم والتثقيف الوقائي تؤكد أما فيما يتعلق بالمركبات 

 ...المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر

  أردني يؤسس جامعة في سويسرا 08/01/2013 

إعداد وتخريج طلبة قادرين على مجابهة المستجدات العالمية بكفاءة  إلىسعي الجامعة  يؤكدو

 ...عالية

  هيئة مستقلة لإلشراف على المسالخ دون ميزانيات إضافية ؟:مصدر 07/01/2013 

هناك توجها لدى اللجنة الوطنية العليا  بأن"السبيل"مصدر مسؤول بأمانة عمان الكبرى لـ أكد

 للمسالخ، إلنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على المسالخ 

  ع سبل الوقاية بالظروف الجوية السائدةالدفاع المدني يدعو التبا 07/01/2013 

مع الظروف المشابهة وبين المواطن  بالتعاملالبيان الدور التكاملي بين الجهات المعنية  أكدو

 .الذي يعد الحلقة األهم من خالل انتهاجه السلوك الوقائي في كل مجريات الحياة

  مميزة وجديدة بالمضمون والشكل" الشرعية الشعبية: "الحراك 07/01/2013 

 أكد وتال الناطق االعالمي باسم المسيرة سليمان الشياب بيانا صادرا عن اللجنة التحضيرية

 سلمية الفعالية التي توافق على تنظيمها  علىفيه 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123743-150-آلية-واكثر-من-1500-عامل-من-البلديات-شاركوا-في-فتح-الطرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123487-الامطار-ترفع-كمية-المياه-في-السدود-الى62مليون-متر-مكعب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123441-رئيس-مجلس-الأعيان-يحاضر-في-الجامعة-الألمانية-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123441-رئيس-مجلس-الأعيان-يحاضر-في-الجامعة-الألمانية-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123418-بني-ارشيد-لو-كان-هنالك-
http://www.assabeel.net/old/رواق/123393-منتدى-
http://www.assabeel.net/old/رواق/123393-منتدى-
http://www.assabeel.net/old/رواق/123393-منتدى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123479-الدفاع-المدني-يرشد-ويحذر-المواطنين-من-وقوع-حوادث-خلال-المنخفض.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123479-الدفاع-المدني-يرشد-ويحذر-المواطنين-من-وقوع-حوادث-خلال-المنخفض.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123435-أردني-يؤسس-جامعة-في-سويسرا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123435-أردني-يؤسس-جامعة-في-سويسرا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123281-مصدر-هيئة-مستقلة-للإشراف-على-المسالخ-دون-ميزانيات-إضافية-؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123299-الدفاع-المدني-يدعو-لاتباع-سبل-الوقاية-بالظروف-الجوية-السائدة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123296-الحراك-الشرعية-الشعبية-مميزة-وجديدة-بالمضمون-والشكل.html
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  1-18عنوان الفعالية المركزية للحراكات في .. «الشرعية الشعبية» 03/01/2013 

نتخابات الشكلية، التي بالرغم من توقيتها الذي أراد منظموه من خالله توضيح موقفهم من اال

 مبدئهم بسلمية حراكهم على أكدواوصفوها بالمسرحية؛ لاللتفاف على المطالب الشعبية، كما 

  الميثاق االجتماعي العربيالملك يتسلم نسخة من  03/01/2013 

جملة من القضايا من بينها سيادة مفهوم المواطنة المتكافئة في  علىالميثاق  يؤكدو

 المجتمعات العربية

  

 

 

عربي ودولي -السبيل  

        Verbo أكد 

N.  Fecha  

 معاذ الخطيب يغادر إسطنبول وسط انقسامات 13/05/2013 

مشاركتها، ما يزيد من إحراج المعارضة  علىالحكومة السورية  أكدتالسيما بعد أن 

 .المنقسمة على نفسها

 موجز أخبار العالم األربعاء 13/05/2013 

ضرورة مشاركة ايران في مؤتمر السالم المزمع عقده بشان سوريا رغم  علىروسيا  اكدت

 .تحفظات بعض الدول الغربية مثل فرنسا

 "344اس "عقود تزويد سوريا بصواريخ سنفي ب: روسيا 19/05/2013 

، "قبل خمسة أعوام وحكومة دمشق كانت طرفا  فيه  توريد الصواريخ يتم وفق عقد وقع"

 ."موسكو ال تعتزم إعادة النظر في موقفها هذا" بأن مؤكداً 

 البحرين تحظر على المجموعات السياسية االتصال بحزب هللا 13/05/2013 

لسيد حسن نصرهللا حسابه في موقع تويتر ان االمين العام لحزب هللا ا علىالوزير  اكدو

 ".ارهابي اعلن الحرب على بلده"

 سوريون يسخرون من خطاب نصر هللا 27/05/2013 

عناصره كانت تقاتل بجانب برورسيا دورتموند وترفع أعالمه  يؤكد بأنحسن نصر 

 الصفراء في لندن

 سيناء في المختطفين الجنود تحرير في ينجح المصري الجيش 16/05/2013 

أفراد،  9أن الدولة لم تجر أي مفاوضات مع الخاطفين الذين قدر عددهم ب علىبكري  وأكد

بشمال سيناء ومع تضييق الجيش عليهم واقترابه « الجورة»ط منطقة وكانوا يختبئون في محي

 ...من موقعهم فروا هاربين

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123045-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123050-الملك-يتسلم-نسخة-من-الميثاق-الاجتماعي-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143812-معاذ-الخطيب-يغادر-إسطنبول-وسط-انقسامات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143812-معاذ-الخطيب-يغادر-إسطنبول-وسط-انقسامات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143768-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143768-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143608-روسيا-سنفي-بعقود-تزويد-سوريا-بصواريخ-اس-300.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143458-البحرين-تحظر-على-المجموعات-السياسية-الاتصال-بحزب-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143458-البحرين-تحظر-على-المجموعات-السياسية-الاتصال-بحزب-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143401-سوريون-يسخرون-من-خطاب-نصر-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143401-سوريون-يسخرون-من-خطاب-نصر-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142827-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html
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نجح في أن يقدم نفسه كرئيس جدير بمسؤولية الدولة « مرسي»أن  علىالزيات  وأكد

 ...المصرية

إن تصحيح بعض األمور المرتبطة بحقوق اإلنسان وحقوق المسجونين والنظر في إعادة »

 مؤكدا، «قفين إذا كان القانون يسمح بذلك ليس تنازال، ولكنه من حق المواطنينمحاكمة المو

 أن الدولة كانت تسير في اتجاهين تفاوض غير مباشر مع الخاطفينل على

 «هللا حزب» من 03 ويقتل القصير لهجوم يتصدى «الحر» 12/05/2013 

مقتل وجرح عشرات من عناصر حزب  عنالقيادة المشتركة للجيش الحر في بيانها  أكدتو

 ".جدران الموت"هللا بمعارك القصير التي أطلقت عليها اسم 

 الواقع وضمور اآلمال تعاظم بين كيري جوالت 12/05/2013 

اتباع نفس المنهجية، واالدوات  أكدا علىنجد ان الرئيس األمريكي ووزير خارجيته كالهما 

 القديمة في تصوراتهما للحل بل ان كال منهما وبالذات الرئيس األمريكي باراك اوباما

 األوروبي لبرلمانا داخل القضية تطرح األسرى عن للدفاع األوروبية الشبكة 15/05/2013 

وتفاصيل عمليات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من مدنهم، ومنعهم من الحصول 

أنه ال يمكن  علىأبو ستة  أكدعلى حقوقهم إلى يومنا هذا، وعلى رأسها حق العودة، الذي 

 الحديث عن سالم دون الحديث عن حق العودة

 ''لم نقتل دمحم الدرة'': االحتالل يعيد اكتشاف نفسه 23/05/2013 

 .ادعاءات االحتالل السابقة أكدت علىومن ذلك تقرير اللجنة الحكومية التي 

 بأمريكا معتقله من الرحمن عبد عمر للشيخ رسالة 29/05/2013 

 خطورة الموقف الذي يشعر به علىعبد الرحمن  أكدو

 السبت العالم أخبار موجز 29/05/2013 

التي " الصداقة"اواصر  علىوزير الخارجية االلماني غيدو فيسترفيله من جديد الجمعة  اكد

 " في مرحلة صعبة للمنطقة"تربط بين بالده واسرائيل 

 ال للتنازالت.. نعم للمقاومة: بالقاهرة« الثوابت الفلسطينية»مؤتمر  23/05/2013 

 على تؤكدوالعاقبة للمتقين وهللا ال يصلح عمل المفسدين، والتاريخ حافل بالشواهد التي "...

 ."هذه النتيجة، ولذلك البد أن نعود ألنفسنا ونصلح فيما بيننا ويين هللا وبيننا وبين بعضنا

سنوات ماضية،  3حروب صهيونية في  2وظهرت فيها بسالة المقاومة في مواجهة "...

 ."صدق اإليمان وسالمة المسيرة على ولنؤكد

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 25/05/2013 

دعم هذا  علىوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خالل زيارة لتونس عزم باريس  اكد

 .البلد في العملية الديموقراطية الصعبة التي يشهدها منذ اكثر من عامين

 العودة حق من تنتقص ال مواطنة..األردن في الالجئون 25/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142437-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-23-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142433-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142273-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/142210-الاحتلال-يعيد-اكتشاف-نفسه-لم-نقتل-محمد-الدرة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141986-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141964-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141650-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141534-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141526-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
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عن الجمعية العامة في األمم المتحدة  22/21/2329الصادر بتاريخ ( 232)القرار  يؤكدو

 ...حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم على

ً  نفسه أحرق متجول بائع وفاة 22/05/2013   المغرب في احتجاجا

مستوى  علىفي اجتماع أمس  أكدتواألردن، وقطر، وتركيا، واإلمارات، ومصر قد ...

 .وزراء الخارجية بأنه ال مكان للرئيس السوري بشار األسد في مستقبل سوريا

 الفلسطينيين؟ األسرى مع االحتالل يستخدمه الذي الكذب فحص جهاز عن تعرف ماذا 26/05/2013 

عدم قانونية النتائج التي تصدر عن هذا الجهاز لكون األسير في وضع  علىالعابد  يؤكدو

نفسي مضطرب أصال بسبب الضغط النفسي الذي يمارسه المحققون والعزل في الزنازين 

 االنفرادية

 «كارثي سيناريو» إلى تركيا جر تريد دمشق :أردوغان 26/05/2013 

مدى إجرام هذا النظام القاتل ومدى خطورته علي حياة جيرانه وعلى السلم واألمن في "

 صيانة العالقة األخوية المتينة التي تربط الشعبين"ضرورة  على مؤكدا" جميع دول المنطقة

 صحية مشاكل من يعانون االحتالل سجون في أسرى ثالثة 26/05/2013 

أن األسير نصار أصبح يشعر أنه حقل تجارب الن طبيب السجن يعطيه في كل مرة دواء 

 .أن األدوية المقدمة له لم تحسن حالته الصحية على مؤكدامختلف عن سابقه، 

 المخلوع مع مقابلة اي اجراء ينفي مبارك محامي 21/05/2013 

 ...بعنوان الوطن تخترق الحصار الحديدي"ما تم نشره أمس بجريدة الوطن  بانالديب  أكدو

 سوريا بشأن وموسكو واشنطن بين التفاهم بأرضية يشككون خبراء 21/05/2013 

ن دون التحدث ان االسد يجب ان يرحل لكن م علىمجددا بعد ذلك في روما  أكدثم عاد و

 .متى

 الدين عز وجعفر قعدان طارق األسيرين عن اإلفراج 25/05/2013 

أن قضية األسرى تجمع وال تفرق لذلك يجب  علىالمحرران في كلماتهما عقب اإلفراج  أكدو

 .على كافة القوى العمل المشترك لتفعيل هذا الملف

 القرضاوي يزور منزل الشيخ ياسين ويدعو إلى التمسك بالمقاومة 25/05/2013 

ً على، "ضلماذا ال نجتمع إذا كان هدفنا وعدونا واحد، لماذا يتفرق بعضنا عن بع"  مؤكدا

 .ضرورة إزالة كل العقبات وعمل كل ما يلزم إلنجاز الوحدة

 األسد تضم لن االنتقالية الحكومة :كيري 53/05/2013 

الحل السياسي التفاوضي هو الطريق الوحيد إلنهاء تلك األزمة  بأنمنذ البداية قناعتهما  أكدا

 .الطويلة

 ''المعدلة''الـ المصرية الحكومة تواجه موقوتة قنابل 59/05/2013 

أن التعديل الحكومي  أكدت علىورغم أن بورصة التكهنات التي سبقت التعديل الوزاري 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141451-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141135-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141129-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141134-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141019-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140937-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/140674-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/140763-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/140763-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140671-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140485-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9.html
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 سيشمل وزارة الصحة

 «الساري» غاز استخدام ينفون سوريا ثوار 53/05/2013 

ثم قدموا تقريرا األسبوع الماضي، وهو يتضمن شكوكا قوية وملموسة لكنها لم تصبح بعد 

 استخدام غاز السارين على مؤكدادليال 

 المصالحة تطبيق لبحث االجتماع إلى للمنظمة القيادي اإلطار دعوة 30/04/2013 

ضرورة  علىالقوى خالل اجتماع عقدته أمس االثنين بمدينة غزة لبحث عدة ملفات،  أكدتو

 اإلسراع في تطبيق ما اتفق عليه بما يضمن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة

 للنطق فاقًدا فخرج لساعات ''السلطة وقائي'' عتقلها ..غنام 23/04/2013 

ضرورة فتح تحقيق جاد  بقضيته، ومساءلة المسؤولين  علىشاهين  يؤّكدوحول قضية غن ام، 

 .عن تعذيبه وإساءة معاملته وتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية له

 سابقه من أسوأ عزل إلى نقال والصعيدي سيسي أبو األسيران :التضامن 23/04/2013 

دمحم العابد عن ظروف عزله الجديد في من جانبه، تحد ث األسير أبو سيسي لمحامي التضامن 

 .أن ها أسوأ من العزل الذي كان فيه في عسقالن على مؤكداسجن اوهلي كيدار، 

 الحويجة بمجزرة التحقيق بلجنة خالفات  28/04/2013 

كتلة ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المنضوية في  وأكدت

 ...عدم تلبية التحالف الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب عنالتحالف الوطني 

... ً أن تلتقي اللجنة جميع األطراف المعنية وخاصة الجيش والمسؤولين  على مؤكدا

 .والمواطنين لوضع الحقائق في نصابها الصحيح ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء

 آخر بلد من إلينا عادت الفتنة :المالكي نوري 27/04/2013 

 ."الفتنة الطائفية اخطر من مواجهة الجيوش واالحتالل"أن  علىالمالكي  أكدو

 انفراجة في مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي 23/04/2013 

أن  القرض سيدخل مصر في حلزونة التضخم، ويتسبب في تقزيم العملة بشكل  على مؤكدة

 تدريجي

 غزة الى زيارته موعد على يؤكد اردوغان 26/04/2013 

 ''السلطات بمساعدة عرقي تطهير'' ..الروهينغا مسلمي 22/04/2013 

عمليات نقل "، و"إثباتات تشير إلى مقابر جماعية للمسلمين"وجود  علىالمنظمة  أكدتكما 

 ."قسري للسكان

 السوري االئتالف في األهلي للسلم مجلس 18/04/2013 

ضرورة التواصل والتقارب بين جميع مكونات وطوائف المجتمع  علىجميع الكلمات  أكدتو

 السوري، وإعادة روح التكافل والتعاضد بين السوريين

 متفجرات وطبخة ضغط طنجرة ..بوسطن في التفجير عبوة 17/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140287-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139362-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139308-%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139211-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139104-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139104-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138956-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138781-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138781-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138377-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138291-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137856-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137678-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%B7%D8%A8%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
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منهم حتى اآلن على األقل، لكثرة ما غرز فيها من مسامير وكرات  15ممن تم بتر أطراف 

 التفجير تم بواسطة طنجرة ضغط، تم التعرف الى سعتها بأنللتحقيق  أكدحديدية، وهو ما 

 سوري طفل ألف 11 إلى فآال 14 بين ما تحصد الممانعة نظام قتل آلة 13/04/2013 

 أنه شاهد العديد من الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العمود الفقري على أكدو

 السورية التربة من عيّنات في تظهر ''الكيماوي'' آثار 13/04/2013 

ع بورتون داون"تم العثور عليه في  بالجنوب الغربي " ويلتشر"الواقع في مقاطعة " مجم 

 "للسيطرة على التظاهرات واالحتجاجات"ليس سالحا تم استخدامه  بأنهيؤكد النجلترا، 

 المحدث االنتخابي السجل نسخة عباس تسلم االنتخابات لجنة 13/04/2013 

لجنة االنتخابات المركزية جاهزة إلجراء االنتخابات حال صدور المرسوم الرئاسي بتحديد 

 ...يوما من صدور المرسوم الرئاسي 35إجرائها بعد  أّكد علىفق القانون الذي موعدها و

 الحالي القرن في إنسانية كارثة أكبر أصبحت سوريا :هيغ 10/04/2013 

ماسي ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلو علىوزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ  أكد

 ينهي األزمة السورية

 الخليج مياه في ليرز سالح تنشر األمريكية البحرية 09/04/2013 

بمواجهة التهديدات رغم أنها " الليزر"القدرات الهائلة لـ علىمسؤول عسكري آخر  أكدو

 المرة االولى التي يتم فيها نشره

 المناعة جهاز وأضعفت حالته من فاقمت أدوية أعطي حمدية أبو :السيد عباس 08/04/2013 

أن  اد عاء مصلحة السجون البدء بإجراءات إطالق سراح أبو حمدية ال تعني  علىالسيد  وأّكد

 بالضرورة إطالق سراحه بالفعل

أن  حالته وصلت إلى مرحلة  على مؤكداوتحد ث معه حول حالة األسير أبو حمدية الصحية، 

 .ميئوس منها بسبب اإلهمال الطبي

أن ه لم  على مؤكداووصف السيد ملف اإلهمال الطبي ببرميل بارود قد ينفجر في أي ة لحظة، 

 .يعد ملفا طبيا صرفا، وإن ما له أبعاد سياسية وأخالقية وعملية

 منخفض توقعات بسقف «المفاوضات لعبة» إلصالح محاوالت .. كيري زيارة 08/04/2013 

قدس "حمود عباس في تصريحات خاصة لـنمر حماد المستشار السياسي للرئيس م أكدفقد 

 ."..من السابق ألوانه الحديث عن طبيعة ما يحمله كيري في جعبته"  أنه على، "برس

موقفها بضرورة  علىلوزير الخارجية األمريكي  ستؤكدالقيادة الفلسطينية "وأشار إلى أن 

 2333الحصول على موقف إسرائيلي يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 

فلسطين للفلسطينيين وعلى "أن  على مؤكدةلالعتراف بدولة فلسطين وترسيم حدودها، 

 ."االحتالل الرحيل عنها، ألنه ال مكان للمحتل على أرض فلسطين المقدسة

 البحري غزة حصار لرفع بالتدخل ومصر تركيا يطالبون صيادون 07/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137042-%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137059-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137004-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136744-%D9%87%D9%8A%D8%BA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136580-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136324-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136305-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136226-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A.html
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حق الصيادين بالعمل في مساحة تزيد عن عشرين ميال  بحري ا حسبما  علىالخضري  أكدو

 .2336نص عليه اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في العام 

 سوريا ألصدقاء اجتماع عقد على أميركي تركي توافق 07/04/2013 

ضرورة العمل المشترك  مؤكدا علىوهناك تعهدات برفع الحصار في األراضي الفلسطينية، 

 .لتحسين األوضاع المعيشية، في كل من غزة والضفة الغربية

 دوالر مليار 0 والخسائر "..اسرائيل" اذاعة على القرآن يبث الهكرز 07/04/2013 

 ."بمحو اسرائيل عن عالم االنترنت"نيتهم  علىايضا  اكدواكما و

 سياسي حزب إلى يتحول ويكيليكس 07/04/2013 

 تصريح بارنز علىوالد أسانج وزعيم حزب ويكيليكس جون شيبتون  أكدو

 الوهم من كبير عالم في يعيش األسد :أوغلو 07/04/2013 

أنه ال أساس من  على مؤكداتقول أن ثمة تعاون سيكون بين تركيا وإسرائيل ضد سوريا، 

 الصحة لكل تلك المزاعم

 التشيع بنشر أسمح لن :مرسي 05/04/2013 

ثبات موقفه من رفض جميع  أكد علىوأن الحفاظ على عقيدة األمة من أولى أولوياته، كما 

 ." ت نشر المذهب الشيعي في مصرالمحاو

 بـحماس مصر اعتزاز لهنية يؤكد صباحي 04/04/2013 

بقاء هذه القضية في  أكد علىوتطرق هنية الى ممارسات االحتالل ضد شعبنا واسرانا و

 .إطار التفاعل المصري

 غزة قطاع في التهدئة انهيار من تحذر المصرية الخارجية 04/04/2013 

ل المجتمع الدولي فورا  لوقف االنتهاكات  علىالمسؤول المصري  أّكدو ضرورة تدخ 

 اإلسرائيلية

 اليمن؟ لرئاسة صالح نجل يترشح هل 04/04/2013 

 ."إمكانية حدوث هذا أمر مستبعد تماما  ولن يتقدم للترشح إن شاء هللا نؤكد بأنونحن "

 للمعارضة السورية السفارة تسليم تستبعد ال ليبيا 29/03/2013 

في أحسن حاالتها "عالقات ليبيا الجيدة مع جيرانها والتي وصفها بأن ها  علىزيدان  أّكدو

 ."ومؤسسة على االحترام المتبادل والتعاون

 الرقاب دونها للوراء العودة :مرسي 27/03/2013 

 .أنه مصر  على دستورية األداء وقانونية الدولة والعبور اآلمن للمرحلة االنتقالية أكد علىو

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 27/03/2013 

قوة موازية تنشط في مالي الى  مؤكدة الىبالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة "

 جانب بعثة االمم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136240-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136225-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136207-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136083-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135929-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135825-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135728-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135805-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134955-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134732-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134722-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
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 التركية السفينة لضحايا اإلسرائيلية التعويضات يبحثان وليفني أوغلو 27/03/2013 

ضرورة عقد اجتماع بين مسؤولي الخارجية في البلدين  أكدا علىرفين أوضحت أن الط

 .إلنهاء مسألة التعويضات بأسرع شكل

ً  المصالحة لدفع مصغرة قمة يقترح قطر أمير 27/03/2013   للقدس وصندوقا

مساهمة قطر بربع مليار دوالر على أن يستكمل المبلغ من الدول الباقية، وأن يستلمها البنك 

ً للتنمية، االسالمي  ضرورة التعاون والعمل لتمكين الفلسطينيين وتفعيل كل  على مؤكدا

 .القرارات الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة

ً  الحوار إلى وسيدعو يهدد ال الرئيس :لمرسي مساعد 27/03/2013   مجددا

إعالء كلمة القانون وكل من سيثبت عليه تهمة سيتم محاسبته وفق  يؤكد علىالرئيس »

 .«القانون

 األسعد اغتيال واألسد أمريكا يتهم المالح 26/03/2013 

أن التسليح األمريكي لثوار سوريا مشروط بمحاربة جبهة النصرة، لكن  إلىالمالح  أكدو

 العقيد رياض األسعد رفض العرض

 صروهمفان ..اضطهاًدا الشعوب أكثر ''الروهينغيا'' :العرب للقادة أوغلو إحسان 26/03/2013 

 نؤّكدمع تأكيدنا على تمس ك منظمة التعاون اإلسالمي بالحل  السلمي لألزمة السورية، فإننا "ل

ل مسؤولياته على  ."..مسؤولية المجتمع الدولي وباألخص مجلس األمن في تحم 

 النظامي غير الحج لوقف خليجية دعوة 26/03/2013 

ضرورة مخاطبة األسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي  علىالمؤتمر في بيانه الختامي  وأكد

 يقوم بها أفراد من تلقاء أنفسهم بالحج دون التنسيق مع الجهات المختصة في بلدانهم

أنه فيما سوى  على مؤكداة، وهو ما يزيد من هذه الظاهرة ويلقي بأعباء على البعثات الخليجي

 .ذلك فإن هذه البعثات حققت نجاحات عالية في اإلدارة والتنظيم

ً عبر المزيد من التنسيق مع أصحاب الحمالت، ... األهمية الكبرى للتوسع في  على مؤكدا

 .برامج التوعية بتداعيات الحج غير النظامي

أنه فيما سوى  على مؤكداوهو ما يزيد من هذه الظاهرة ويلقي بأعباء على البعثات الخليجية، 

 .ذلك فإن هذه البعثات حققت نجاحات عالية في اإلدارة والتنظيم

 بقطر العربية القمة بيان مسودة 26/03/2013 

دعم ومساندة الدول العربية الحازم لمطلب سوريا العادل وحقها في  علىمشروع القرار  أكد

 .2333استعادة كامل الجوالن العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 

 برفح المصريين الجنود قتلة يكشف تعاون ألي جاهزون :هنية 26/03/2013 

التزامها بنهج عدم التدخل بشؤون مصر  علىهنية في بيان مقتضب أمس االثنين  أّكدو

 ...الداخلية

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134666-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134665-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134700-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134584-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134567-%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134556-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134507-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134489-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD.html
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 االثنين العالم أخبار موجز 25/03/2013 

مارس /االلتزام بقرار مجلس الجامعة الصادر في السادس من آذار" اكدوا علىان الوزاء 

 ."بدعوة االئتالف السوري المعارض لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في القمة

 العربية القمة رئاسة تتسلم قطر 23/03/2013 

دعم بالده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة  علىالمندوب القطري  أكدوفي هذا السياق أيضا 

حق الشعب السوري في استرداد كرامته وحريته التي أقرتها األعراف  على أكددولته، كما 

 .والمواثيق الدولية

 أمنية بخدمات تقوم بأسيوط اإلسالمية الجماعة 21/03/2013 

أن الجماعة أعلنت عن حاجتها إلى  أكدت علىوإنهم قاموا أيضا بتوزيع اللحوم المدعومة، و

 .عمال لجمع القمامة، وذلك عندما أضرب عمال جمع القمامة في المدينة

 لخميسا العالم أخبار موجز 21/03/2013 

ال يجب السماح لمخزون االسلحة الكيميائية  بانهالرئيس االسرائيلي شيمون بيريز  اكدو

 .السورية بالوقوع في ايدي جماعات ارهابية

 البطالة يعانون األميركية الحروب متقاعدو 20/03/2013 

أن  ما يجري في سوريا هو مؤامرةٌ  أّكدت على، %(32وبنسبة )فإن  أكثري ة الل بناني ين 

 ...خارجي ةٌ 

 ببيروت مسلمين علماء على معتدين معاقبة عن ''التقاعس'' من تحذيرات 19/03/2013 

 "ية في لبنانعدم قبول التطاول على أي رمز من الرموز الدين" على أكدو

 القتال هدفه سوري مسلح أي بقمع الجيش كلفت :اللبناني الرئيس 16/03/2013 

وجوب التزام الحياد من النزاع السوري، وعدم إرسال مسلحين " علىالرئيس اللبناني  أكدو

 ."إلى سوريا، وعدم استقبالهم

 غزة في الفصائل يوحد والقدس األسرى نصرة ماراثون 15/03/2013 

أبناء الشعب "أن  علىرئيس االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى نادر حالوة  أكدوفي السياق، 

 ."..الفلسطيني من المقاومين والمثقفين والرياضيين والسياسيين يعملون بيد واحدة

 المعتقلين ةأزم لبحث باإلمارات مصري رئاسي وفد 13/03/2013 

وعن أهداف أخرى للزيارة، قال إنها ستشهد أيضا تسليم رسالة خطية من الرئيس مرسي إلي 

 ...عمق العالقة بين البلدين تؤكد علىالرئيس اإلماراتي 

 للمعارضة سوريا مقعد تمنح العربية الجامعة 08/03/2013 

 أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية أّكد علىكما 

 يرد وأردوغان ..اإلرهاب بدعم تركيا يتهم األسد 07/03/2013 

الشعب السوري يقدر مواقف قوى واحزاب الشعب "ان  علىاالسد، بحسب البيان،  اكدو

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134384-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134077-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133990-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133940-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133895-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133795-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133476-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133306-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133094-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132287-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132221-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF.html
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 التركي الرافضة لسياسات حكومة اردوغان المؤثرة سلبا على التنوع العرقي والديني 

 الخميس العالم اخبار موجز 03/03/2013 

موقفها الثابت والرافض الن يكون للجامعة في ظل  تؤكد علىرية العربية السورية الجمهو"

 ..."سياساتها المنحازة اي دور او تمثيل في اي خطة او جهود دولية

 الخميس الفلسطينية الصحف نعناوي 03/03/2013 

 كان يعمل لحساب إسرائيل' اكس'السجين  تؤكد بأناستراليا 

  للمعارضة سوريا مقعد تمنح العربية الجامعة 06/03/2013 

 .ضرورة االتصال بسوريا من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة أكد علىو

 الدولية للمحافل الملف يصالإل الفلسطينية الجهات مع للتعاون مستعدون :حمدان 04/03/2013 

ضرورة أن يأخذ ملف جرادات منحنى  أّكد علىوفي تصريح لرئيس الشبكة دمحم حمدان، 

 حقوقيا دوليا

 األسد سقط إذا ولبنان العراق في طائفية حرب :المالكي 28/02/2013 

أن تطلعات  أكد علىوحاول العراق االحتفاظ بموقف محايد إزاء الحرب األهلية في سوريا و

 الشعب السوري ينبغي أن تلبى عبر الوسائل السلمية

 غدا ''خيارنا العراق'' عةجم مظاهرات 29/02/2013 

وان جميع مكونات الشعب العراقي متالحمة في هذه االعتصامات دون وجود اي خطابات 

 ...وحدة الصف على مؤكدينطائفية مثل ما يدعي البعض 

 وحدة ابناء الشعب العراقي باطيافه كافة على مؤكديناصرارهم على مطالبهم المشروعه ...

 عار وصمة وفلسطين بسوريا االنتهاكات :قطر أمير 27/02/2013 

ضرورة أن تسود قيم العدالة والمساواة والقانون  علىالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني  أكدو

 الدولي وأن تغيب ازدواجية المعايير في العالقات الدولية

 البرلمانية االنتخابات حول الوطني للحوار يدعو مرسي 26/02/2013 

السماح لمنظمات محلية وأجنبية بمراقبة االنتخابات، نفى وجود  أكد علىوفي الوقت الذي 

 .خالفات بين الرئاسة وقيادات الجيش

 الضفة أحداث حول أمنية مشاورات يجري نتنياهو 26/022013 

أن منظومة حيتس المتطورة ستمكن جيش االحتالل من توفير األمن لمواطني  أكد علىو

 في أي سيناريو محتمل« إسرائيل»

 المالكي عنا لرضي طائفيين كنا لو :الضاري 26/022013 

ثورتهم سلمية، وتطالب بحقوق محدودة، وبرفع الظلم، واطالق سراح  يؤكدون بأن"

 .. "المعتقلين والمعتقالت زورا من السجون

 بالقدس اإلسالمي التراث إلحياء مركزاً  ترمم تركيا 20/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132145-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132144-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132033-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131689-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131032-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131052-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%AF%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130907-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130649-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130597-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130703-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%88-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129746-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html


 

942 

 

أهمية المؤسسة، مشيرا  أنه ال يمكن أن  علىتورنالر، خالل كلمته اإلفتتاحية،  أكدمن جانبه 

 يكون هناك تاريخ إسالمي، أو تركي أو عربي

 لقنديل خليفة طرح ينفون اإلخوان :مصر 18/02/2013 

ضرورة طرح جميع الموضوعات بما فيها تشكيل الحكومة على  علىالكتاتني  أكدبينما 

 .طاولة الحوار الرئاسية

 بجيبوتي الجفاف ضحايا شخص ألف300  14/02/013 

ضرورة أن تتضافر جهود جميع األطراف من أجل تخفيف حدة تداعيات  علىأبو بكر  أكدو

 هذه الكارثة الطبيعية المتكررة على األسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود

 الكاثوليكية للكنيسة مسبوقة غير جديدة مرحلة تفتح اللباب المفاجئة االستقالة 16/02/013 

تقريبا  93اختار االستقالة في سن الـ 39في سن الـ 1555البابا الذي تولى رئاسة الكنيسة في 

 .ضرورة اختيار شخص اصغر سنا علىللكرادلة  ليؤكد

  قرارا تبناها المجتمع الدولي دون تنفيذ 034اكثر من .. القدس  11/02/013 

رئيس مركز القدس الدولي في رام هللا الدكتور حسن خاطر لفت الى ان خالصة القرارات 

 عروبة المدينة المقدسة وعلى بطالن االحتالل على تؤكدالدولية الخاصة بالقدس 

التسارع  على مؤكدينوانها تتقدم كل يوم نحو هدفها الذي تخطط له منذ سنوات طويلة ...

 لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الكبير في الفترة االخيرة 

بتطبيق آليات لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، والقدس على وجه الخصوص ...

 وجود اليات متفق عليها على مؤكدا

  القمة اإلسالمية تدعو لمؤتمر مانحين بشأن القدس 07/02/2013 

" 2اي "خطورة المخطط االستيطاني اإلسرائيلي المسمى على القادة بصفة خاصة  أكدو

 الذي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا

  للنظام السوري" أطراف"ولي العهد السعودي ينتقد دعم  07/02/2013 

ً دعم الشعبين السوري والفلسطيني،  دعم بالده الكامل للشعب الفلسطيني وكذلك "على  مؤكدا

 "السوري على كافة المستويات؛ لتحقيق أهدافه بعيدا  عن أي تدخل أجنبي

  الريخاوي حرا.. يوماً من اإلضراب  104بعد  07/02/2013 

أن لن يلدغ من جحر مرتين بعد أن ماطل االحتالل في اإلفراج عنه حسب أكد على حيث 

 .اتفاق سابق

  بعد فتور األمس" تقارب مثمر.. "عالقات أنقرة والقاهرة 07/02/2013 

لشرق األوسط الثمار اإليجابية العديدة التي ستعود على منطقة اعلى هؤالء الخبراء  أكدو

  . بشكل عام، وعلى القاهرة وأنقرة بشكل خاص جراء تعزيز العالقة بينهما

  (نص الكلمة)الفلسطينيين واالئتالف السوري مرسي يدعو لدعم  03/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129349-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128828-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128520-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128403-القدس-اكثر-من-230-قرارا-تبناها-المجتمع-الدولي-دون-تنفيذ.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127720-القمة-الإسلامية-تدعو-لمؤتمر-مانحين-بشأن-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127720-القمة-الإسلامية-تدعو-لمؤتمر-مانحين-بشأن-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127600-ولي-العهد-السعودي-ينتقد-دعم-أطراف-للنظام-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127718-بعد-120-يوماً-من-الإضراب-الريخاوي-حرا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127599-علاقات-أنقرة-والقاهرة-تقارب-مثمر-بعد-فتور-الأمس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127548-مرسي-يدعو-لدعم-الفلسطينيين-والائتلاف-السوري-(نص-الكلمة).html
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دعمها وحدة األراضي المالية وسالمة شعبها علي  تؤكدبالده "وأضاف الرئيس المصري أن 

 "وتراثها

 تؤكدوإن مصر إذ ... أما فى أفريقيا، فلقد تابعنا جميعا  بقلق بالغ التصعيد الحادث فى مالى 

 ...شعبها وتراثها الثقافى  دعمها لوحدة األراضى المالية وسالمةعلى 

خاصة فى الشقيقة ... أهمية دعم جهود التنمية فى منطقة الساحلعلى من جديد  يؤكدوهو ما 

 ....مالى

 دعمها لوحدة األراضى المالية وسالمة شعبها وتراثها الثقافىعلى  تؤكدوإن مصر إذ 

خاصة فى الشقيقة ... لأهمية دعم جهود التنمية فى منطقة الساحعلى من جديد  يؤكدوهو ما 

 ....مالى

  حكاية صمود يتجدد.. حي المناطير 03/02/2013 

ديمومة العودة نؤكد على هذه القرى ستكون عناوين رسائل تحد لالحتالل ومستوطنيه، و"

 ...".إليها

  تردي حالته الصحيةيوما األسير شعبان يوقف إضرابه بسبب  64بعد : مؤسسة التضامن 04/02/2013 

مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام  علىاألسير أكرم الريخاوي  أّكدوفي ذات السياق، 

 ...الذي

  "المزايدين"لتعرية مواطن وتنتقد " تألم"الرئاسة  06/02/2013 

تصرف "أنه  على مؤكدةوأشادت بما أعلنت وزارة الداخلية من فتح تحقيق في الواقعة، 

 ".فردي ال يعبر عن عقيدة جموع رجال الشرطة

تصرف "أنه  على مؤكدةوأشادت بما أعلنت وزارة الداخلية من فتح تحقيق في الواقعة، 

 ".فردي ال يعبر عن عقيدة جموع رجال الشرطة

  توقيع مبادرة إلنهاء العنف بمصر 62/01/2013 

االلتزام بقداسة حرمات الدماء واألعراض فردية أو جماعية " على تؤكدكما ذكر أن المبادرة 

 ".ألن صيانة هذه الحرمات هي قاعدة األمن واألمان

 تؤكدوقال للجزيرة إن الجبهة , رحب القيادي في جبهة اإلنقاذ جورج إسحق بمبادرة األزهر

ام هذا الخطاب احتر علىأيضا  تؤكدكما قال إن الجبهة . المعاني التي قالها شيخ األزهر على

 .مشددا على أن األزهر هو المرجعية الدينية الوحيدة في مصر, الوطني

  ذعر العرب وشظاياه سقطت في كنداالقمر الروسي يثير  29/01/2013 

سقوطه ال يمثل أي تهديد  فأكدت بأنحللت التهديد المذكور عن سقوط القمر الروسي، "

 "باعتبار أنه سيتحول الى قطع صغيرة محترقة بعد دخوله المجال الجوي لألرض

  وسائل إعالم مصرية تحاول تشويه المقاومة: حماس 29/01/2013 

 نؤكدحماس إذ تقف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب المصري وأحزابه السياسية "

 ."أن المستفيد الوحيد من هذه الفبركات اإلعالمية هم أعداء مصر وفلسطين على

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127525-حي-المناطير-حكاية-صمود-يتجدد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127147-مؤسسة-التضامن-بعد-60-يوما-الأسير-شعبان-يوقف-إضرابه-بسبب-تردي-حالته-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126956-الرئاسة-تألم-لتعرية-مواطن-وتنتقد-المزايدين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126705-توقيع-مبادرة-لإنهاء-العنف-بمصر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126705-توقيع-مبادرة-لإنهاء-العنف-بمصر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126363-القمر-الروسي-يثير-ذعر-العرب-وشظاياه-سقطت-في-كندا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126414-حماس-وسائل-إعلام-مصرية-تحاول-تشويه-المقاومة.html
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  مع أول عالمة على نقل أسلحة كيماويةتتوعد بقصف سوريا " إسرائيل" 28/01/2013 

أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين  عنسيلفان شالوم ما جاء في تقرير اخباري  أكدو

 ...نتنياهو جمع قادة األمن االسبوع الماضي لمناقشة الصراع في سوريا

  منهم ارتقوا بعد تحررهم 8شهيداً جراء اإلهمال الطبي  11 28/01/2013 

اإلهمال الطبي بحق إمعان إدارة مصلحة السجون في انتهاجها لسياسة  علىالضمير  أّكدتو

 األسرى واألسيرات

  مرسي يعلن حالة الطوارئ في مناطق التوتر 27/01/2013 

 إن الحوار بين أبناء الشعب المصري ال بديل عنه إلىمرسي في الوقت ذاته  أكدو

 حماس تجدد رفضها حل الدولتين  27/01/2013 

ضرورة تفعيل كل أشكال المقاومة في وجه االحتالل الصهيوني بما فيها  علىالحركة  أكدتو

 المقاومة الشعبية جنبا إلى جنب مع المقاومة المسلحة

  منشق يكشف خطة األسد لتفجير في مكة بموسم الحج 26/01/2013 

ن وبحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أوضاع الالجئين السوريين في لبنان مع األمي

تعهد التزام »حسب بيان صدر عن مكتبه أنه  أكد بانالعام لألمم المتحدة بان كي مون، و

 «األمم المتحدة تأمين الدعم لجهود لبنان

  هنية يدعو إلنشاء مدرسة فلسطين العسكرية 22/01/2013 

قيمة هذا الجيل الذي يحتاج الى قيادة استثنائية وحكومة  على يؤكدولفت إلى أن برنامج الفتوة 

 .حاضنة تحافظ عليه

شمولية  على ويؤكدوأثنى هنية على مشروع الفتوة قائال انه يبني األجساد ويغذي الروح 

 .النظرة التربوية التي تأخذ بها وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية

  تحرك كردي لتحقيق مطالب المعتصمين 26/01/2013 

 على مؤكداوقال في تصريح له قبل يومين إن حرية التظاهر حق للشعب يكفله الدستور، 

 .من األزمة، ومبديا ارتياحه لعدم استخدام السالح حتى اآلنوجود مبادرات سياسية للخروج 

  نتنياهو يتجه للفوز بوالية ثالثة 22/01/2013 

مشيرا الى ( لبيبي نتانياهو)صوت  بانهدانييل وهو شاب يبلغ الثامنة عشرة من عمره  اكدو

 ...".انه االقوى من اجل البالد،انه يعرف كيف يقود"

  سنرجم الشيطان ونعود الى هللا: أردوغان 22/01/2013 

واتهم أحزاب المعارضة بأنها عاجزة عن تقديم أي حلول، وأنها ال تعرف سوى لغة الشتائم، 

الحق والحقوق في الدولة أكبر من كل  بأن ومؤكداواصفا إياها بأنها معارضة صغيرة، 

 .شيء

 بأن مؤكداونفى ادعاءات البعض التضليلية، التي تتهم الحكومة باستهداف الجيش لألكراد، 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126105-إسرائيل-تتوعد-بقصف-سوريا-مع-أول-علامة-على-نقل-أسلحة-كيماوية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126101-51-شهيداً-جراء-الإهمال-الطبي-8-منهم-ارتقوا-بعد-تحررهم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126056-مرسي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-مناطق-التوتر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126056-مرسي-يعلن-حالة-الطوارئ-في-مناطق-التوتر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126036-حماس-تجدد-رفضها-حل-الدولتين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126036-حماس-تجدد-رفضها-حل-الدولتين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125835-منشق-يكشف-خطة-الأسد-لتفجير-في-مكة-بموسم-الحج.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125835-منشق-يكشف-خطة-الأسد-لتفجير-في-مكة-بموسم-الحج.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125662-هنية-يدعو-لإنشاء-مدرسة-فلسطين-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125662-هنية-يدعو-لإنشاء-مدرسة-فلسطين-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125435-تحرك-كردي-لتحقيق-مطالب-المعتصمين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125435-تحرك-كردي-لتحقيق-مطالب-المعتصمين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125371-نتنياهو-يتجه-للفوز-بولاية-ثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125371-نتنياهو-يتجه-للفوز-بولاية-ثالثة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125367-أردوغان-سنرجم-الشيطان-ونعود-الى-الله.html
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 مل على استهداف المتمردين اإلرهابيين في الجبالالحكومة تع

 سأزور غزة قريبا : القرضاوي 22/01/2013 

لن "أن دماء الشهداء مسؤولية وهي في رقاب الجميع، مضيف ا  علىالشيخ القرضاوي  وأكد

 ".تضيع هذه الدماء أبد ا ثقوا أن فلسطين ستنتصر وتعود إلى أبنائها

أهمية وعدالة القضية  على مؤكًداأنه سيزور غزة قريب ا للقاء أهلها ودعم صمودهم، ..

 .الفلسطينية وعلى ضرورة السعي لعودتها لألمة

  (صور)زيارة رئيس وزراء ماليزيا إعالن إسالمي لكسر الحصار : هنية 22/01/2013 

دعم بالده لتوحد الضفة الغربية وقطاع غزة، متمنيًّا أن تكلل محادثات المصالحة  أكد علىو

ا واقع ا" فتح"و" حماس"بين حركتي   ...بالنجاح وتصبح حكومة الوحدة الوطنية أمر 

  رئيس وزراء ماليزيا في غزة غدا 21/01/2013 

جهوزيتها التامة وانتشار كافة عناصرها لتأمين سالمة وتسهيل زيارة ضيف  أكدت علىو

 ...فلسطين غدا

  الرئيس التونسي يزور غزة شباط القادم 20/01/2013 

أن الرئيس التونسي المنصف  عنأمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني عبد السالم صيام  أكد

 المرزوقي سيصل قطاع غزة مطلع شهر شباط القادم

 على وتؤكد، "مرحب بها"مشددا على أن زيارة أي رئيس أو مسئول عربي لفلسطين 

 .الحرص على مساندة األشقاء الفلسطينيين

 الرئيس التونسي يصل غزة مطلع فبراير القادم  20/01/2013 

أن الحكومة جاهزة لدفع استحقاق  علىصيام  أكدوبخصوص المصالحة الوطنية،  

 ...المصالحة

  «ال تخادع»حشود مليونية بالعراق بجمعة  19/01/2013 

ضرورة مواصلة االحتجاجات حتى إذعان رئيس الوزراء نوري  علىخطيب الجمعة  أكدو

 .المالكي للمطالب التي وصفها بالعادلة

  (ال تخادع)بالعراق بجمعة  حشود مليونية 18/01/2013 

ضرورة مواصلة االحتجاجات حتى إذعان رئيس الوزراء نوري  علىخطيب الجمعة  أكدو

 .المالكي للمطالب التي وصفها بالعادلة

  ال يوجد سوى سالح وقانون واحد لفلسطين: عباس 17/01/2013 

 ...أنه ال أحد فوق القانون علىرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الخميس  أكد

  أسير في الجلمة يضرب عن الطعام بسبب الشبح المتواصل: مؤسسة التضامن 14/01/2013 

مواصلة إضرابه عن الطعام حتى وقف التحقيق معه ونقله إلى أحد  علىالشافعي  أّكدو

 .السجون أو اإلفراج عنه

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125311-القرضاوي-سأزور-غزة-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125309-هنية-زيارة-رئيس-وزراء-ماليزيا-إعلان-إسلامي-لكسر-الحصار-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125173-رئيس-وزراء-ماليزيا-في-غزة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125173-رئيس-وزراء-ماليزيا-في-غزة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125016-الرئيس-التونسي-يزور-غزة-شباط-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125016-الرئيس-التونسي-يزور-غزة-شباط-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124841-حشود-مليونية-بالعراق-بجمعة-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124793-حشود-مليونية-بالعراق-بجمعة-(لا-تخادع).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124688-عباس-لا-يوجد-سوى-سلاح-وقانون-واحد-لفلسطين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124028-مؤسسة-التضامن-أسير-في-الجلمة-يضرب-عن-الطعام-بسبب-الشبح-المتواصل.html
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  «باب الشمس»قرية  الفلسطينيون يتحدون االستيطان ويقيمون 16/01/2013 

لن نصمت على استمرار االستيطان واالستعمار في أرضنا، وألننا نؤمن بالفعل "

 ".القرية ستصمد إلى حين تثبيت حق أصحاب األرض على أراضيهم نؤكد بأنوبالمقاومة، 

  مليار رفضت تقديم دوالر واحد لمصر 744دول عربية فائضها : هويدي 13/01/2013 

صر ينبغي أن تكون درة إن من يستطيع حكم مصر، فإنه يستطيع حكم العالم، م" 

 ...أن مصر بلد كبير من يضع يده عليه على مؤكدا، ..."اإلمبراطورية الفرنسية

حدوث أي تغيير في مصر ال يتوافق مع مصالحهم يعتبرونه خطوطا حمراء ال يمكن 

 ...أن هذه الدوائر تعمل حاليا لوقف ذلك على مؤكداتجاوزها، 

  شورى إخوان مصر ينهي اجتماعه الدوري برزمة قرارات سياسية 13/01/2013 

 علىالمرشد العام لإلخوان المسلمين، الدكتور دمحم بديع، خالل كلمة االفتتاحية  أكدوبدوره، 

 ...الدور المطلوب من أفراد الجماعة في هذه المرحلة الحرجة

  مصر ستشهد نقلة اقتصادية وسياسية جديدة: مرسي 08/01/2013 

وجود عالقة متوازنة بين مصر والواليات المتحدة األمريكية، والتأسيس لمرحلة أكد على و

 جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين

  لست أميرا لجبهة النصرة: أبو أنس الصحابة 07/01/2013 

وكانت . قائد ميدانيبأنه ما وضحته النصرة في بيانها أكد لكنه حديث أبو أنس في المقابل 

 .فرصة الستيضاح ما يثار حول جبهة النصرة وتصنيف األميركيين لها باإلرهاب

  موجز أخبار العالم االثنين 07/01/013 

العمل الفوري "اهميه اكد على وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقب االجتماع ان مرسي 

 ".األعباء عن كاهل المواطن المصريوسرعة تحقيق إنجازات على األرض ترفع 

والصكوك اإلسالمية ستنعش .. المصريالقضاء على الفساد شرط لتعافي االقتصاد  04/01/2013 

  االقتصاد

أن هذه األزمة ستنتهي نسبيا بمجرد على « السبيل»شحاتة في تصريحات خاصة لـ  أكدو

 ...موافقة مجلس الشورى على مشروع الصكوك اإلسالمية

  عناوين الصحف اإلسرائيلية 56/01/2013 

لن يجلس مع شاس واليمين المتطرف في يؤكد بانه رئيس حزب هناك مستقبل يئير لبيد 

 .حكومة واحدة 

  ألف دوالر لمشردي مخيم اليرموك 814حماس تقدم  03/01/2013 

وقوف حركة حماس إلى جانبهم وتقديم كل ما لديها من إمكانيات في على المصري  وأكد

 ايواهم في هذه المرحلة المؤقتةسبيل 

 مؤكدينمستمعا من المشردين عن واقع المخيم الذي تركوه بعد تقديمهم لمئات الشهداء، ...

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123927-الفلسطينيون-يتحدون-الاستيطان-ويقيمون-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123922-هويدي-دول-عربية-فائضها-700-مليار-رفضت-تقديم-دولار-واحد-لمصر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123894-شورى-إخوان-مصر-ينهي-اجتماعه-الدوري-برزمة-قرارات-سياسية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123894-شورى-إخوان-مصر-ينهي-اجتماعه-الدوري-برزمة-قرارات-سياسية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123535-مرسي-مصر-ستشهد-نقلة-اقتصادية-وسياسية-جديدة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123313-أبو-أنس-الصحابة-لست-أميرا-لجبهة-النصرة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123092-حماس-تقدم-850-ألف-دولار-لمشردي-مخيم-اليرموك.html
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 ...المعاناة ما زالت قائمةبأن 

  تواصل التظاهرات الحاشدة في المدن العراقية ضد حكومة المالكي 03/01/2013 

في المحافظة ولم تحمل أية  وقال عدد من المتظاهرين إن التظاهرة ضمت جميع المكونات

 ...استمرار التظاهرات لحين تلبية مطالبهممؤكدين على صبغة طائفية، 

  يناير للنيابة01قرير تقصي الحقائق عن شهداء إحالة ت: مصر 03/01/2013 

ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته "أكد على أن مرسي 

 ".ديسمبر الماضي 65اللجنة حتى انتهاء عملها يوم 

  األسير الشراونة يستأنف إضرابه بعد رفض االحتالل اإلفراج عنه 03/01/2013 

شاهد هيكال  عظمي ا أو خياال  بأن  الشراونة والذي تمكن قبل عدة أيام من زيارة شقيقه أكدو

ا 35كغم ليصل اليوم إلى أقل من  222أليمن الذي تجاوز وزنه قبل شهور   كيلوغرام 

  (صور)تخريج دورة امن في غزة  هنية يحضر 02/01/2013 

أن  الحكومة وضعت خطة أمنية شاملة للتعامل مع يوم االنطالقة على أساس على هنية  أكدو

 .احترام القانون والنظام والثوابت

  تواصل خروج المظاهرات في الرمادي وكركوك والموصل والفلوجة 01/01/2013 

صري في عموم العراق الرفض التام والقاطع للخطاب السياسي الطائفي والعن»اكد على و

 .«...الذي اعتاد بعض السياسيين التفوه به جهرا وسرا وفي كل وقت

 

 

رياضة-السبيل  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

  وعلى رأسها سواريز وبايل« الئحة مشترياته»لاير مدريد يضع  19/05/2013 

 باناالسباني « ناسيونال»مدير أعمال هاينكيس، انريكه رييس، في تصريح لراديو  أّكد

 موكله منفتح على اي عرض يتقدم به رئيس لاير فلورنتينو بيريز

  موناكو ينضم إلى سباق التعاقدات الخيالية ويقترب من ضم فالكاو 19/05/2013 

وحده  بانمارين -المدير التنفيذي التلتيكو مدريد ميغيل انخيل جيل أّكدمن جهة أخرى، 

 .فالكاو سيقرر مصيره وما اذا كان يريد مواصلة المشوار مع نادي العاصمة من عدمه

  اتحاد الكرة يطلب من األندية التقيد بالتعامل مع وكالء الالعبين المرخصين 19/05/2013 

أن  المبلغ اإلجمالي لحقوق البث التلفزيوني ثابت دون زيادة أو نقصان  علىاالتحاد  أّكدو

 .وكما جاء في عقد الرعاية الموقع مع التلفزيون األردني

 تستعد لالنطالق  0413معسكرات الحسين للعمل والبناء  11/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123025-تواصل-التظاهرات-الحاشدة-في-المدن-العراقية-ضد-حكومة-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123025-تواصل-التظاهرات-الحاشدة-في-المدن-العراقية-ضد-حكومة-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123077-مصر-إحالة-تقرير-تقصي-الحقائق-عن-شهداء-25يناير-للنيابة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122980-الأسير-الشراونة-يستأنف-إضرابه-بعد-رفض-الاحتلال-الإفراج-عنه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122980-الأسير-الشراونة-يستأنف-إضرابه-بعد-رفض-الاحتلال-الإفراج-عنه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122903-هنية-يحضر-تخريج-دورة-امن-في-غزة-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122812-تواصل-خروج-المظاهرات-في-الرمادي-وكركوك-والموصل-والفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122812-تواصل-خروج-المظاهرات-في-الرمادي-وكركوك-والموصل-والفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143565-ريال-مدريد-يضع-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143566-موناكو-ينضم-إلى-سباق-التعاقدات-الخيالية-ويقترب-من-ضم-فالكاو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143566-موناكو-ينضم-إلى-سباق-التعاقدات-الخيالية-ويقترب-من-ضم-فالكاو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/142739-معسكرات-الحسين-للعمل-والبناء-2013-تستعد-للانطلاق.html
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والتي تضمين أبعاد جديدة لمنهاج معسكرات العام الحالي،  علىخالل االجتماع  أّكدالمجالي 

 تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء

  نديالمنتخبنا الوطني يكثف من استعداداته لمواجهة أستراليا بتصفيات المو 23/05/2013 

المدير الفني لمنتخبنا الوطني عدنان حمد لإلعالميين على هامش  أكدوكما جرت العادة 

المنتخب يسعى من خالل المواجهتين أمام أستراليا وعمان الظفر ببطاقة  بأنالتدريبات 

 التأهل إلى المونديال

المنتخب قادر على الوصول إلى مبتغاه خصوصا أن الفريق أضحى من أقوى  بأنحمد  وأكد

 المنتخبات في القارة اآلسيوية

  بينيتيز سيترك تشلسي مرفوع الرأس 23/05/2013 

اللقب يعتبر مؤشرا حقيقيا للفترة  بأنّ  أّكدورغم أن  المدرب اإلسباني لم ينتبه لتحية الجمهور، 

 .التي أمضاها في الفريق اللندني

  منتخبنا الوطني يبدأ تدريباته استعداداً ألستراليا وعمان بتصفيات المونديال 26/05/2013 

المنتخب قادر على الوصول إلى مبتغاه خصوصا أن الفريق أضحى من أقوى  بأنحمد  وأكد

 المنتخبات في القارة اآلسيوية

الالعب منذ عدة شهور وهو يعاني من تكرر االصابات  بأنحمد  أكدوحول حسن عبد الفتاح 

 األمر الذي أثر على مستواه في اآلونة األخيرة

  الهيئة التنفيذية التحاد كرة القدم تقرر إضافة مشاركة فرق الدرجة األولى بكأس األردن 26/05/2013 

اهمية ان تبقى ابواب االتحاد مفتوحه امام اركان اللعبة  علىاالمير علي خالل الجلسة  اكدو

 عامة واالندية على وجه الخصوص

  فيرغوسون يتقاعد في نهاية الموسم 59/05/2013 

 ".مستقبل النادي سيكون مشرقا تؤكد بأنّ كما أن  هيكلية الفئات العمرية 

  دبا الفجيرة لتجنب الهبوط 59/05/2013 

األحد الماضي في  2-1على العين  بفوزهذلك  أّكداألهلي حاليا في أفضل حاالته الفنية، وقد 

 طريقه للتأهل إلى نهائي مسابقة الكأس

  «المشاركة الوطنية في االنتخابات البلدية»اختتام معسكر  53/05/2013 

أهداف المعسكر والقيم التي يسعى  على أّكدمدير التوجيه الوطني أحمد نواف العبادي 

 المجلس إلى غرسها لدى الشباب والتي تضمن الحفاظ على المكتسبات الوطنية

بدوره قد م مدير جائزة الملك عبد هللا للتميز في المجلس جبر عريقات محاضرة حول 

أن  اإلستراتيجية تعد  من المشاريع التي  علىمن خاللها  أّكدب نية للشباطلواإلستراتيجية ا

 تهدف للنهوض بالحركة الشبابية

  لرمثا وذات راستحديد الموعد الرسمي لنهائي كأس األردن بين ا 53/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/142138-منتخبنا-الوطني-يكثف-من-استعداداته-لمواجهة-أستراليا-بتصفيات-المونديال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141837-بينيتيز-سيترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141837-بينيتيز-سيترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141172-منتخبنا-الوطني-يبدأ-تدريباته-استعداداً-لأستراليا-وعمان-بتصفيات-المونديال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141172-منتخبنا-الوطني-يبدأ-تدريباته-استعداداً-لأستراليا-وعمان-بتصفيات-المونديال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141148-الهيئة-التنفيذية-لاتحاد-كرة-القدم-تقرر-إضافة-مشاركة-فرق-الدرجة-الأولى-بكأس-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141148-الهيئة-التنفيذية-لاتحاد-كرة-القدم-تقرر-إضافة-مشاركة-فرق-الدرجة-الأولى-بكأس-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140522-فيرغوسون-يتقاعد-في-نهاية-الموسم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140522-فيرغوسون-يتقاعد-في-نهاية-الموسم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/140518-دبا-الفجيرة-لتجنب-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/140518-دبا-الفجيرة-لتجنب-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140153-اختتام-معسكر-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140151-تحديد-الموعد-الرسمي-لنهائي-كأس-الأردن-بين-الرمثا-وذات-راس.html
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أن  تعليمات البطولة تقضي إلى أن ه إذا انتهى الوقت األصلي للمباراة  علىاالتحاد  أّكدو

 بالتعادل يتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين مدة كل منهما خمسة عشر دقيقة

  انطالق فعاليات معسكر المشاركة الوطنية في االنتخابات البلدية 55/05/2013 

أهداف المعسكر والقيم التي يسعى  على أّكدمدير التوجيه الوطني أحمد نواف العبادي 

 المجلس إلى غرسها لدى الشباب والتي تضمن الحفاظ على المكتسبات الوطنية

أن  اإلستراتيجية الوطنية للشباب تعد  من المشاريع التي تهدف للنهوض  علىمن خاللها  أّكد

 بالحركة الشبابية

  أصوات الجمهور ترجح كفة مرجان للفوز بجائزة المناصير لالعب الشهر 65/02/2013 

وما توفره من حوافز قيمة تحققت بفضل ما تقدمة مجموعة شركات المهندس زياد المناصير 

 المجلس سيبقى يعمل بشفافية مؤكدا بانة االردنية الراعي الرسمي للكر

  هنية يدعو الوحدات لزيارة غزة 65/02/2013 

ً علىمثنيا  على تاريخ نادي الوحدات الزاخر باأللقاب، و عمق العالقة بين الوحدات  مؤكدا

 صاحب العطاء والجماهير الكبيرة على مستوى األردن

  النجاح ثمرة العمل بروح الفريق الواحد: األمير علي 19/02/2013 

 يؤكد علىفي البداية يجب أن ننظر إلى وجود ثالثة مرشحين عرب ومن غرب آسيا، مما "

 ..."الديمقراطية والعزيمة التي يتمتع بها قيادات كرة القدم في غرب آسيا  عمق

 المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره التونسي للمرة الثانية اليوم  13/02/2013 

ان المباراة االولى  لىعاعضاء الجهاز الفني  اكدمثلما ناقشوا قرعة تصفيات كأس اسيا، و

 حققت العديد من االهداف

 إسرائيلي -االتحاد الفلسطيني يجدد رفضه إقامة مباراة بين برشلونة وفريق فلسطيني 23/02/2013 

ن رئيس االتحاد مبادرة نادي برشلونة   نؤكد علىالنابعة من منطلقات إيجابية، و"وثم 

 اعتزازنا بالعالقة القوية التي تجمعنا به وبرئيسه ساندرو روسيل

  المصري دمحم صالح على رادار اإلنتر 22/02/2013 

حيث سجل خمسة أهداف منذ انضمامه إلى بازل في الصيف الماضي قادما  من نادي 

أن انتقاله لصفوف اإلنتر سوف يزيد المنافسة مع  مؤكدة علىالمصري، '' المقاولون العرب''

 .الغريم األزلي ميالن في الموسم المقبل

  سنة لباقي الدرجات 19مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة تحت تحديد موعد  53/02/2013 

 نظام البطولة في هذا الدور وأك د االتحاد على نظام البطولة في هذا الدور علىاالتحاد  أّكدو

  «األعلى للشباب»أندية محافظة إربد تستعرض واقعها لـ  53/02/2013 

دور األندية في خدمة الحركتين الشبابية والرياضية  على أّكدرئيس المجلس األعلى للشباب 

 الملكية نحو العمل الشبابي وسعيها لترجمة الرؤى

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139971-انطلاق-فعاليات-معسكر-المشاركة-الوطنية-في-الانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139971-انطلاق-فعاليات-معسكر-المشاركة-الوطنية-في-الانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139417-أصوات-الجمهور-ترجح-كفة-مرجان-للفوز-بجائزة-المناصير-للاعب-الشهر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139417-أصوات-الجمهور-ترجح-كفة-مرجان-للفوز-بجائزة-المناصير-للاعب-الشهر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139401-هنية-يدعو-الوحدات-لزيارة-غزة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139401-هنية-يدعو-الوحدات-لزيارة-غزة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139083-الأمير-علي-النجاح-ثمرة-العمل-بروح-الفريق-الواحد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138906-المنتخب-الوطني-للشباب-يلتقي-نظيره-التونسي-للمرة-الثانية-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138906-المنتخب-الوطني-للشباب-يلتقي-نظيره-التونسي-للمرة-الثانية-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137656-الاتحاد-الفلسطيني-يجدد-رفضه-إقامة-مباراة-بين-برشلونة-وفريق-فلسطيني-إسرائيلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136899-المصري-محمد-صلاح-على-رادار-الإنتر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136899-المصري-محمد-صلاح-على-رادار-الإنتر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136502-تحديد-موعد-مباراتي-الدور-قبل-النهائي-لبطولة-تحت-19-سنة-لباقي-الدرجات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136505-أندية-محافظة-إربد-تستعرض-واقعها-لـ-
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  محافظ الزرقاء يفتتح معسكر دور طلبة الجامعات في نشر السالمة المرورية 53/02/2013 

مسؤولية الشباب األردني تجاه القضايا الوطنية وأهمية  علىبدوره  أّكدمدير التوجيه الوطني 

 إطالق طاقاتهم في نشر الوعي لمواجهة بعض اآلثار السلبية

  الدولية للحكام بثالثة محاور رئيسية( 3)بدء أعمال دورة فيوترو 53/02/2013 

رين االستماع حرص المحاض على مؤكداوهي محاور تحظى باهتمام واسع من كافة الحكام، 

 ...لكافة المالحظات من المشاركين

المهندس صالح الدين صبره نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد ورئيس لجنة الحكام  أكدو

 ان إقامة الدورة تأتي تجسيدا لتوجيهات األمير علي بن الحسين على

 دورة مدربي الحراس تخرج بتوصيات هامة  53/02/2013 

ان هذه الدورة فريدة  علىالكابتن زياد عكوبة مدير دائرة التدريب والتطوير  أكدمن جانبه 

 من نوعها

  إعالن تشكيلة قطر لمباراتيها أمام البحرين وكوريا الجنوبية 12/06/2013 

 أن  تركيزه وتركيز الالعبين في الوقت الحالي منصب  على مباراة البحرين علىثاني  أّكدو

 الوحدات يطالب اتحاد الكرة بتشكيل لجنة تحقيق  29/06/2013 

رئيس النادي كان يملك كشف اإلنذارات قبل المباراة محمل رئيس النادي مسؤولية  أكد بأنو

 .الخسارة

ان  بأنهرئيس نادي المنشية تيسير شديفات في تصريحات إعالمية نسبت إليه  أكدمن جانبه 

 ...على علم بعدم أهلية المدافع علي ذيابات

  واتهامات لرئيس النادي بالتواطؤ.. تتفاعل'' المنشية''قضية تخسير  23/06/2013 

قرار لجنة العقوبات اليعني بأن فريق شباب األردن قد  بأنسليم خير للسبيل  أكدمن جانبه 

 توج أو ضمن لقب الدوري

  تظفر بلقب بطولة سداسي الكرة لألطباء« البشير» 25/06/2013 

االستمرار في دعم المجلس  على مؤكداً وأشاد العرموطي بمستوى البطولة إدارة  وتنظيما ، 

لدور األطباء الشباب والرياضة وحرصه على تشكيل فريق كرة قدم لنقابة األطباء للمشاركة 

 في البطوالت

أن  الجميع يُعتبر فائز في هذه  على أّكدشادي المعايطة مسؤول ملف األطباء الشباب .د

 البطولة، وهي وسيلة للتواصل ما بين األطباء

 أهمية تنظيم البطولة بشكل سنوي على أّكدمظفر الجالمدة مقرر لجنة األطباء الشباب .د

  افتتاح مركز شباب راسون في عجلون 53/06/2013 

أهمية المراكز الشبابية كونها الذراع الحقيقي والفعلي لتنفيذ خطط وبرامج  مؤكدا على

 المجلس األعلى للشباب

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136158-محافظ-الزرقاء-يفتتح-معسكر-دور-طلبة-الجامعات-في-نشر-السلامة-المرورية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136158-محافظ-الزرقاء-يفتتح-معسكر-دور-طلبة-الجامعات-في-نشر-السلامة-المرورية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135982-بدء-أعمال-دورة-فيوترو(3)-الدولية-للحكام-بثلاثة-محاور-رئيسية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135984-دورة-مدربي-الحراس-تخرج-بتوصيات-هامة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135984-دورة-مدربي-الحراس-تخرج-بتوصيات-هامة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133931-إعلان-تشكيلة-قطر-لمباراتيها-أمام-البحرين-وكوريا-الجنوبية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/133931-إعلان-تشكيلة-قطر-لمباراتيها-أمام-البحرين-وكوريا-الجنوبية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133664-الوحدات-يطالب-اتحاد-الكرة-بتشكيل-لجنة-تحقيق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133664-الوحدات-يطالب-اتحاد-الكرة-بتشكيل-لجنة-تحقيق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133587-قضية-تخسير-المنشية-تتفاعل-واتهامات-لرئيس-النادي-بالتواطؤ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132640-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132476-افتتاح-مركز-شباب-راسون-في-عجلون.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132476-افتتاح-مركز-شباب-راسون-في-عجلون.html
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  الليلةالفيصلي يبحث عن نقاط ظفار العماني  06/03/2013 

في الوقت  مؤكداباألجواء األسرية واالستقبال الدافئ من قبل النادي الفيصلي لبعثة الفريق، 

 .التشديد على اللعب بروح رياضية وتغليف الروح األخوية على مجريات اللقاء علىذاته 

  القادسية في مواجهة قوية مع الشرطة 06/03/2013 

صعوبة المباراة، خصوصا أن   على"الجهاز التدريبي للشرطة الذي يرأسه دمحم شديد  يؤكدو

 ما استعدادات الشرطة كانت ضي قة إلى حد

 شباب األردن يترقب البقعة وذات راس يستقبل الجزيرة  06/03/2013 

تساوى الحظوظ  يؤكد علىالمستوى المتقارب بين الفريقين يعطي اللقاء أهمية خاصة، و

 بينهما

  ابمن نظرائه العربية لتأمين مباريات ودية لمنتخب الشب 6اتحاد كرة القدم يخاطب  06/03/2013 

يسعى لتأمين إقامة مباراتين وديتين في  بأنّهالكابتن بيبرد كغدو المدير الفني للمنتخب  أّكدو

 كل شهر حتى يحين موعد المشاركة بالدورة الرياضية العربية المدرسية

  ختام ندوة الفيفا إلدارة وتنظيم مباريات كرة القدم بمشاركة فاعلة 15/01/2013 

بايب مستشار الفيفا في  المحاضرون ماركو شبس ممثل الفيفا وكيفن أّكدوخالل المحاضرات 

أن   علىتنظيم المباريات ووندسورجون مستشار فيفا واالتحاد اآلسيوي بتنظيم المباريات 

 الهدف من الندوة هو نشر ثقافة تنظيم المباريات بطريقة احترافية

أن  نجاح تنظيم المباريات يساهم بتطوير عمل منظومة كرة القدم من  علىالمحاضرون  وأّكد

 حيث التسويق واإلعالم والجمهور واالرتقاء بالمستوى الفني العام

  البقعة يضع اللمسات األخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة غدا 24/02/2013 

 مؤكداعبد هللا النصيرات نائب رئيس النادي مسيرة ونشاطات نادي البقعة، .واستعرض م

 دور الهاشميين في دعم الحركتين الشبابية والرياضية على

  لنسور النيجيرية تتسيّد أجواء القارة السمراء 22/02/2013 

أنهم من المنتخبات التي يتطور مستواها بشكل تدريجي مع  علىالنسور الخضر مجددا  أكدو

 فعاليات البطولة

  أتمنى الصالة في المسجد األقصى: ''ديمبا با'' 53/02/2013 

كان ملتزما  مع زميله السابق في نيوكاسل حاتم بن عرفة بأداء فريضة الصالة  بأنه أكدكما 

 ...في أحد المساجد القريبة في نيوكاسل

يحرص على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد، مشيرا  إلى أنه مهتم  بأنه وأكد

 جدا  بتعلم للقرآن الكريم

  مباراة المنتخب أمام سنغافورة مهمة: حمد 03/02/2013 

أهمية  علىوعلى الطرف اآلخر أك د مساعد مدرب المنتخب السنغافوري ايدي اسكندر 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/131961-الفيصلي-يبحث-عن-نقاط-ظفار-العماني-الليلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/131958-القادسية-في-مواجهة-قوية-مع-الشرطة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/131958-القادسية-في-مواجهة-قوية-مع-الشرطة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/131918-شباب-الأردن-يترقب-البقعة-وذات-راس-يستقبل-الجزيرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/131918-شباب-الأردن-يترقب-البقعة-وذات-راس-يستقبل-الجزيرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132050-اتحاد-كرة-القدم-يخاطب-6-من-نظرائه-العربية-لتأمين-مباريات-ودية-لمنتخب-الشباب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130579-ختام-ندوة-الفيفا-لإدارة-وتنظيم-مباريات-كرة-القدم-بمشاركة-فاعلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130579-ختام-ندوة-الفيفا-لإدارة-وتنظيم-مباريات-كرة-القدم-بمشاركة-فاعلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130330-البقعة-يضع-اللمسات-الأخيرة-قبل-مواجهة-اتحاد-العاصمة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130330-البقعة-يضع-اللمسات-الأخيرة-قبل-مواجهة-اتحاد-العاصمة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128249-لنسور-النيجيرية-تتسيّد-أجواء-القارة-السمراء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128249-لنسور-النيجيرية-تتسيّد-أجواء-القارة-السمراء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127542-ديمبا-با-أتمنى-الصلاة-في-المسجد-الأقصى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127507-حمد-مباراة-المنتخب-أمام-سنغافورة-مهمة.html
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 المباراة

  المنتخب الوطني ينهي استعداداته اليوم لمواجهة سنغافورة غدا 05/02/2013 

التدريب وعاد وكان المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد تحد ث لالعبين قبل انطالق 

 أهمية االستحقاق المقبل للكرة األردنية ليؤكد على

  المواجهة إلى ستاد عمانويسعى لنقل .. المنتخب الوطني يستأنف تدريباته 03/02/2013 

وعلى هامش التدريب تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد للوسائل االعالمية، 

 اهمية االستحقاق المقبل للكرة االردنية ليؤكد علىوعاد 

  رئيس اتحاد المصارعة يلتقي المشاركين في معسكر منتخب الشباب 30/01/2013 

ب، خاصة أن ه حسين الجبور رئيس االتحاد على أهمية إقامة هذا المعسكر للمنتخ أّكدحيث 

 فلسفة االتحاد ضرورة االهتمام بالمنتخبات الشبابية على مؤكدايأتي في العطلة المدرسية، 

  للشبابيعيد ترتيب أولويات المرحلة الثانية لالستراتيجية الوطنية « األعلى للشباب» 30/01/2013 

ضرورة المباشرة في استكمال  علىسامي المجالي .رئيس المجلس األعلى للشباب د أّكد

 إخراج وتنفيذ المرحلة الثانية من اإلستراتيجية الوطنية للشباب

أهمية إجراء تعديل  علىخالل مداخالتهم  أّكدواالخبراء والشركاء في اإلستراتيجية الثانية 

 في منهجية اإلستراتيجية

والجزيرة يختبر قواه .. والمنشية يخشى صحوة الغزالن.. الفيصلي يصطدم بطموح العربي 12/01/2013 

  شباب الحسينأمام 

مواجهة اليوم هي آخر  بأن« السبيل»مصدر بالنادي الفيصلي لـ  أكدوفي ذات السياق، 

 ...فرصلة للمدرب تيتا على رأس األرداة الفنية للفريق

المدرب الوطني راتب العوضات األقرب لتدريب  بأن« السبيل»المصدر لمندوب  وأكد

 .الفريق خالل الفترة القادمة

  «العطلة الشتوية»الدوري األلماني يعاود نشاطه بعد  29/01/2013 

واعتبر مهاجم بوردو نيكوال موريس بيالي بأن  مواجهة سان جرمان هي األبرز لفريقه هذا 

لالقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال »أهمية الفوز بها  أّكد علىالموسم و

 .«أوروبا

  اإلمارات تحتفل بمنتخب أحالمها 23/01/2013 

جيل من الالعبين بعدما حقق بقيادة المدرب مهدي علي الثقة الكبيرة بهذا ال علىالكالم  أّكدو

 .في كافة المنتخبات التي لعب لها 1559إنجازات تاريخية للكرة اإلماراتية منذ عام 

  استعراض نتائج تقييم معسكرات الحسين وبدء اإلعداد لمعسكرات العام الحالي 23/01/2013 

تعزيز  أّكدت علىء على أدوات جمع البيانات وأن  التوصيات التي خرجت بها لجنة التقييم بنا

 الشراكة مع جميع المؤسسات المشاركة

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127281-المنتخب-الوطني-ينهي-استعداداته-اليوم-لمواجهة-سنغافورة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127281-المنتخب-الوطني-ينهي-استعداداته-اليوم-لمواجهة-سنغافورة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126941-المنتخب-الوطني-يستأنف-تدريباته-ويسعى-لنقل-المواجهة-إلى-ستاد-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126598-رئيس-اتحاد-المصارعة-يلتقي-المشاركين-في-معسكر-منتخب-الشباب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126598-رئيس-اتحاد-المصارعة-يلتقي-المشاركين-في-معسكر-منتخب-الشباب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126520-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125079-الفيصلي-يصطدم-بطموح-العربي-والمنشية-يخشى-صحوة-الغزلان-والجزيرة-يختبر-قواه-أمام-شباب-الحسين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125079-الفيصلي-يصطدم-بطموح-العربي-والمنشية-يخشى-صحوة-الغزلان-والجزيرة-يختبر-قواه-أمام-شباب-الحسين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124719-الدوري-الألماني-يعاود-نشاطه-بعد-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124570-الإمارات-تحتفل-بمنتخب-أحلامها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124570-الإمارات-تحتفل-بمنتخب-أحلامها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/124377-استعراض-نتائج-تقييم-معسكرات-الحسين-وبدء-الإعداد-لمعسكرات-العام-الحالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/124377-استعراض-نتائج-تقييم-معسكرات-الحسين-وبدء-الإعداد-لمعسكرات-العام-الحالي.html
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  الفوز خطوة من اللقب: تاحة وشاكرفرصة السعودية ما تزال م: رايكارد 08/01/2013 

نسير في االتجاه الصحيح، وعلينا أن  باننا يؤكدلعبنا مباراة جميلة وفوزنا على السعودية »

 .«نواصل المهمة، فالمباراة المقبلة ستكشف عن المتأهل للدور التالي من المنافسات

ال يستحق الخسارة وكان ال بد على اقل تقدير من الحصول على نقطة »أن فريقه  على وأكد

 .«في هذه المباراة

  اسة مرمى الريال خالل لقاء سوسيدادمورينيو يعيد كاسياس لحر 01/01/2013 

 يعمل من أجل العودة للتشكيل األساسي للفريق أّكد بأنّهوكان كاسياس 

 

 

اقتصاد-السبيل  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

  تومسون تطلق مؤشر جديد لقياس تطور قطاع الخدمات المالية اإلسالمية 30/05/2013 

جهة والتزامنا بتطوير نمو قطاع الخدمات المالية اإلسالمية من على هذه المبادرة تؤّكد 

 .«مؤشرات دقيقة وشفافة في ذات الوقت

  مليار دوالر 1.8بقيمة صندوقاً استثماريا إسالمياً في البحرين  96: الباكر 30/05/2013 

أهمية توسيع قاعدة المستثمرين وجهات على المشاركون في الجلسة االفتتاحية بالمؤتمر  أّكدو

 .اإلصدار المالية، وتعزيز نمو أسواق رأس المال واالستثمارات اإلسالمية

  ماليزيا استعانت باألزهر لتطوير اقتصادها: مستشار المالية اإلسالمية بإنجلترا 30/052013 

المية التي عصفت بدول أجنبية عديدة لم تهز  أن  األزمات المالية الععلى خورشيد  أّكدو

 البنوك العربية واإلسالمية

نستطيع تسخير كامل موارد بالدنا لتحقيق حياة أفضل دون التوصل إلى حلول لن : الملك 26/05/2013 

  لألزمات اإلقليمية

 .عمق الشراكة بين بلداننا جميعايؤكد على ويسعدني أن تكونوا هنا اليوم معنا، فهذا المنتدى 

 البحرين تستضيف المؤتمر الخليجي للبناء حزيران المقبل  26/05/2013 

أهمية التركيز على تطوير الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي والمهم أّكد على و

 لما له من دور بارز في االستثمار المباشر في رأس المال البشري

  البنك اإلسالمي يقيم حملة للتبرع بالدم 23/05/2013 

على  تؤكدباعتبار أن  التبرع بالدم هو صدقة خفية تطفئ غضب هللا وفيها رسالة سامية 

 والت راحم بيَن أفراِد المجتمع الواحدمبادئ الت كاتف 

أن ه سيتم تعميم هذه الحملة على باقي فروع ومكاتب البنك مستقبال  على إدارة البنك  وأكدت

 .استمرارا  لتحمل البنك لمسؤولياته االجتماعية

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123356-رايكارد-فرصة-السعودية-ما-تزال-متاحة-وشاكر-الفوز-خطوة-من-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/122952-مورينيو-يعيد-كاسياس-لحراسة-مرمى-الريال-خلال-لقاء-سوسيداد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143933-تومسون-تطلق-مؤشر-جديد-لقياس-تطور-قطاع-الخدمات-المالية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143933-تومسون-تطلق-مؤشر-جديد-لقياس-تطور-قطاع-الخدمات-المالية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143937-الباكر-96-صندوقاً-استثماريا-إسلامياً-في-البحرين-بقيمة-1-8-مليار-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143936-مستشار-المالية-الإسلامية-بإنجلترا-ماليزيا-استعانت-بالأزهر-لتطوير-اقتصادها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143188-الملك-لن-نستطيع-تسخير-كامل-موارد-بلادنا-لتحقيق-حياة-أفضل-دون-التوصل-إلى-حلول-للأزمات-الإقليمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143150-البحرين-تستضيف-المؤتمر-الخليجي-للبناء-حزيران-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143150-البحرين-تستضيف-المؤتمر-الخليجي-للبناء-حزيران-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142777-البنك-الإسلامي-يقيم-حملة-للتبرع-بالدم.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142777-البنك-الإسلامي-يقيم-حملة-للتبرع-بالدم.html
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 تكريم البنك اإلسالمي األردني لرعايته مؤتمر الخدمات المصرفية اإلسالمية  19/05/2013 

عجلون الوطنية بعقدها لهذا المؤتمر في هذا الوقت المهم بالنسبة للصيرفة اإلسالمية التي 

 .سالمة رسالتهاعلى  مؤكداً أثبتت قدرتها على مواجهة األزمات المالية المختلفة 

استمرارية دعم مصرفنا لهذه على  مؤكدينلبذل الجهود الالزمة لتطوير هذا الفكر ...

 .تي تساهم في إثراء العمل المصرفي اإلسالمياللقاءات المتخصصة ال

ً  98البنك اإلسالمي األردني يعقد دورة تدريبية لـ  16/05/2013    مصرفياً ليبيا

دور البنك اإلسالمي األردني الفاعل في ترسيخ القيم اإلسالمية في على شحادة  اكدو

  المعامالت المصرفية وبتحمله لمسؤولياته االجتماعية في نشر الثقافة المصرفية االسالمية

األمانة العامة لمجلس التعاون والغرف الخليجية تؤكد على أهمية تعميق التكامل  14/05/2013 

 االقتصادي 

  مليون دوالر 011بقيمة « محطة الكهرباء»تمويل كويتي لمشروع ميناء الغاز و 06/05/2013 

اهتمام الصندوق مؤكداً على للتغلب على التحديات االقتصادية والمالية التي تواجهها، ...

 .قدما  لدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات األولوية الكويتي بالمضي

 تطلق منظفا بتركيبة جديدة « هنكل» 01/05/2013 

استطالع رأي عمالئنا باستمرار لنتمكن من تحقيق الرضى الكامل لهم تجاه منتجاتنا، 

 ...التزامنا في شركة ِهنكل األردن بتزويد السوق المحلي بمواد تنظيفمؤكدين على 

  "CSTE"فريق ميناآيتك يحصل على شهادتي  01/05/2013 

ليؤكد على يأتي هذا االستحقاق : "بشار الحوامدة.قال المدير التنفيذي لشركة ميناآيتك د

 .رصيد كوادر الشركة وإمكانياتهم الفنية العالية

  ماليين دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي األردني بعد الضريبة للربع األول 0 28/04/2013 

حافظت على اتجاهها  1526الحالي إن  جميع مؤشرات البنك للربع األول من العام 

 تمتُّع البنك بوضع مالي وائتماني قوي وسليملتؤكد على الصعودي 

  مبالغ فيهاسياسة التقشف : رئيس البرلمان األوروبي 28/04/2013 

والحجة . المستوى الوطني، نحن ماضون بعيدا جدا في سياسة التقشفعلى "شولتز أّكد 

 ".القائلة بأن  خفض الميزانيات العامة يؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين، حجة خاطئة

  مجموعة العشرين تجتمع للتصدي لتعثر أوروبا االقتصادي 18/04/2013 

أهداف خفض العجز في الميزانيات على مجموعة العشرين تؤكد ومن المتوقع رغم ذلك أن 

 .1526للعام  1525التي حددتها قمة تورونتو عام العامة 

  ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يعقد لقاء تعريفياً لرجال األعمال 11/04/2013 

ب بالحضور و.وقد أدار اللقاء عضو مجلس إدارة الملتقى م أّكد على رشاد سدر، الذي رح 

 أهمية اللقاء في دعم واستمرار التواصل بين الملتقى ورجال األعمال

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142114-تكريم-البنك-الإسلامي-الأردني-لرعايته-مؤتمر-الخدمات-المصرفية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142114-تكريم-البنك-الإسلامي-الأردني-لرعايته-مؤتمر-الخدمات-المصرفية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141698-البنك-الإسلامي-الأردني-يعقد-دورة-تدريبية-لـ-98-مصرفياً-ليبياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141322-الأمانة-العامة-لمجلس-التعاون-والغرف-الخليجية-تؤكد-على-أهمية-تعميق-التكامل-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141322-الأمانة-العامة-لمجلس-التعاون-والغرف-الخليجية-تؤكد-على-أهمية-تعميق-التكامل-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141322-الأمانة-العامة-لمجلس-التعاون-والغرف-الخليجية-تؤكد-على-أهمية-تعميق-التكامل-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140118-تمويل-كويتي-لمشروع-ميناء-الغاز-و
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139633-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139629-فريق-ميناآيتك-يحصل-على-شهادتي-CSTE.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139035-4-ملايين-دينار-صافي-أرباح-البنك-الإسلامي-الأردني-بعد-الضريبة-للربع-الأول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139011-رئيس-البرلمان-الأوروبي-سياسة-التقشف-مبالغ-فيها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137893-مجموعة-العشرين-تجتمع-للتصدي-لتعثر-أوروبا-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137893-مجموعة-العشرين-تجتمع-للتصدي-لتعثر-أوروبا-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136832-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136832-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
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 ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يعقد لقاء تعريفياً لرجال األعمال  10/04/2013 

ذي رحب بالحضور، وقد أدار اللقاء عضو مجلس إدارة الملتقى المهندس رشاد سدر، ال

 أهمية اللقاء في دعم واستمرار التواصل بين الملتقى ورجال األعمالمؤكدا على 

 تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي « حماية المستهلك» 07/04/2013 

موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية تؤكد على وشدد على أن  حماية المستهلك 

 مستقلة لحماية المستهلك

  العقبة وإسطنبولاولى رحالت الخطوط التركية بين ..بالفيديو 03/04/2013 

اهتمام ورعاية الحكومة االردنية لصناعة النقل الجوي وتشجيع على الدكتور المحادين  واكد

 ...السياحة والسفر من خالل التسهيالت التي قدمتها سلطة منطقة العقبة االقتصادية

تعزيزها مما االحترام والثقة الكبيرة بين قيادتي البلدين والتي نعمل على على اونال  واكد

 يفتح افاقا رحبة نحو مزيد من التعاون

  «تجارة عمان»سفير أفغانستان يلتقي مجلس إدارة  03/04/2013 

األردني، وخاصة غرفة تجارة عمان وأبدى استعداده الكامل للتعاون مع القطاع الخاص 

 .حرص بالده لتطوير وتنمية العالقات االقتصادية مع المملكة األردنية الهاشميةأّكد على و

  فقهاء اإلسالم يناقشون األحكام الفقهية المتعلقة بزكاة األراضي 28/02/013 

مؤكدا على ويشترط في وجوب الزكاة فيها التملك بنية التجارة، . كانت من عروض التجارة

 .عدم وجوب الزكاة في األراضي التي تملكها المالك بنية البيع

  0413شركة التأمين اإلسالمية أفضل شركة تأمين تكافلي إسالمي في األردن لعام 28/02/2013 

كفاءة وقدرة الشركة على هذه النتائج  تؤكدوحملة الوثائق سنويا و  توزيع أرباح للمساهمين

 على تطبيق نظام التأمين اإلسالمي

  تأمين إسالميتحصل على جائزة أفضل شركة " التأمين اإلسالمية 27/02/2013 

كفاءة وقدرة الشركة على هذه النتائج  تؤكدوحملة الوثائق سنويا و  توزيع أرباح للمساهمين

 على تطبيق نظام التأمين اإلسالمي

  الحكومة المصرية تنوي طرح ثالثة آالف مشروع في عامين 25/03/2013 

 .التزام الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وتذليل كل العقبات أمامهعلى الوزير أّكد و

  مخصصات وزارة السياحة متواضعة: الفايز 13/03/2013 

نجوم في مناطق البحر الميت  6و  1ضرورة العمل على انشاء فنادق من فئة اكد على و

 .وتخفض التكاليف والتي تدعم االسعار للمواطن 

  0434تريليون دوالر أرباح إفريقية من المواد الغذائية عام : البنك الدولي 10/03/2013 

يحتل قطاع الزراعة والصناعات الزراعية الصدارة فى جدول أعمال ضرورة أن على  وأكد

 التنمية واألعمال فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136758-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136758-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136122-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135668-بالفيديو-اولى-رحلات-الخطوط-التركية-بين-العقبة-وإسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135554-سفير-أفغانستان-يلتقي-مجلس-إدارة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130951-شركة-التأمين-الإسلامية-أفضل-شركة-تأمين-تكافلي-إسلامي-في-الأردن-لعام2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130810-التأمين-الإسلامية-تحصل-على-جائزة-أفضل-شركة-تأمين-إسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134323-الحكومة-المصرية-تنوي-طرح-ثلاثة-آلاف-مشروع-في-عامين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134323-الحكومة-المصرية-تنوي-طرح-ثلاثة-آلاف-مشروع-في-عامين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133130-الفايز-مخصصات-وزارة-السياحة-متواضعة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132517-البنك-الدولي-تريليون-دولار-أرباح-إفريقية-من-المواد-الغذائية-عام-2030.html
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ضرورة تمكين المزارعين على نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا مختار ديوب  وأكد

 األفارقة والشركات من خالل السياسات الجيدة

  فقهاء اإلسالم يناقشون األحكام الفقهية المتعلقة بزكاة األراضي 28/02/2013 

 معهاأهمية بحث ودراسة األحكام الفقهية المتعلقة بزكاة األراضي والتعامل على  أكدحيث 

فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه المشارك في  أكدمن جانبه 

جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية والمشرف العام على شبكة قنوات ومواقع ومنتديات 

 أهمية إقامة مثل هذه الندوات خاصة في زكاة األراضيعلى رسالة اإلسالم في مداخلته 

أهمية إخراج الزكاة على الدكتور صالح بن دمحم الفوزان في توصياته الختامية  أكدوقد 

 والعناية بها سيما زكاة األراضي التي تشكل وعاء زكويا ضخما

  «LGإل جي »والرؤية الحديثة تعقدان حفل عشاء لتجار « إل جي» 24/02/2013 

في السوق المحلي، وذلك من خالل خدمات العمالء « LGإل جي »والسمعة الطيبة لمنتجات 

المستوى العالي من المهنية على  تؤكدوخدمات ما بعد البيع المميزة التي يقد مونها، والتي 

اهتمام الشركة بتعزيز واستدامة عالقاتها على رايبة الغ أّكدكما . التي يتمتع بها التجار

 .المثمرة مع تجارها، الذين تعتبرهم وجه الشركة وحلقة الوصل بينها وبين العمالء

 مليار دوالر في البنك المركزي األردني  1.01اإلمارات تودع  23/01/2013 

وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة االردنية للتغلب على التحديات االقتصادية والمالية التي 

اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدما  بدعم البرامج والمشاريع على  مؤكداتواجهها، 

 .التنموية ذات األولوية

م بفعالية في الدور الهام للدولة كعضو نشط في المجتمع الدولي يساهعلى المنحة  تؤكدكما 

 .تخفيف المعاناة اإلنسانية في مختلف أرجاء العالم

  في المئة 17انخفاض صادرات المملكة من الفوسفات  20/01/2013 

عدم وجود غرامات سيتم دفعها إلى شركة المعبر اإلماراتية حال التأخر في نقل الميناء، 

 .متانة العالقات األخوية بين المملكة واإلماراتعلى في الوقت ذاته مؤكدا 

  خطة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي في مصر: مستشار مصرفي 16/01/2013 

أن سالمة توجهاتنا وسياستنا االقتصادية تحتاج إلى األخذ بمبدأ التدرج في على الشيخ أكد 

 ق عمال بمنهج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بداية عهد الرسالةالتطبي

  آراء ليبية بعد حظر الربا بالمصارف 14/01/2013 

 مؤكداوفي اعتقاده أن القانون لن يكون له األثر الكبير على االقتصاد على المدى القريب، 

ضرورة االنتقال إلى االقتصاد الفاعل الحقيقي، وليس االقتصاد االستهالكي القائم على على 

 .تداول النقود في المصارف

تقلة عن المصرف أهمية إنشاء فروع إسالمية للمصارف الحالية بذمة مالية مسعلى  وأكد

 التقليدي

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130953-فقهاء-الإسلام-يناقشون-الأحكام-الفقهية-المتعلقة-بزكاة-الأراضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130204-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125443-الإمارات-تودع-1-25-مليار-دولار-في-البنك-المركزي-الأردني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124971-انخفاض-صادرات-المملكة-من-الفوسفات-17-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124532-مستشار-مصرفي-خطة-لتطبيق-الاقتصاد-الإسلامي-في-مصر.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124172-آراء-ليبية-بعد-حظر-الربا-بالمصارف.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124172-آراء-ليبية-بعد-حظر-الربا-بالمصارف.html
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  صمت حكومي إزاء إغالق العراق للحدود 14/01/2013 

عبد السالم ذيابات رئيس غرفة تجارة الرمثا سابقا وأحد الموردين إلى أّكد من جهته، 

 ...أن  النتائج في حال استمر  إغالق المعبر ستكون كارثية على الصناعةعلى العراق، 

  وفد عراقي يصل األردن األسبوع القادم لبحث مد أنبوب النفط إلى العقبة 04/01/2013 

تخصيص مساحة مناسبة من األرض في كل من القويرة ومنطقة على محادين أّكد من جانبه 

 وادي عربة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالطاقة البديلة من الرياح والشمس

  نجاح البنوك اإلسالمية في مصر يفتح األمل للنهوض االقتصادي: خبراء 02/01/2013 

ضرورة تجنب الصيغ التقليدية للمعامالت البنكية إذا كانت ستعطي انطباعا  خاطئا   أكد علىو

 حول معنى التكافل

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

  إدارة أوباما تتخبط في الشرق األوسط 27/05/2013 

تخبط البيت األبيض خارجيا، وخاصة في تؤكد على نصر لديه كثير من القصص التي 

 .منطقة الشرق األوسط

  الدبلوماسية األردنية خطوة لألمام واثنتان للخلف 22/05/2013 

أهبة االستعداد لمواجهة أي تداعيات قد تحصل على األراضي على مرة أخرى  يؤكد

أن األردن لن على  يؤكدالسورية في حال حدوث تدخل خارجي، أيضا في الوقت ذاته 

 .يشارك في أي عمل ضد سورية

  حماية جامعة الحسين مصلحة للجميع 22/05/2013 

ا التقى مدراء على بعد أحداثها أّكد رغم أن  رأس الدولة  تطبيق القانون بمنتهى الحزم لم 

 .األمن

  سـناب ــلْ  21/05/013 

 !يوم الجمعة« إبراهيم»دعوة الحضور إلى حفل عرس على في العزاء  يؤّكدو

  الملك فاروق تنازل عن العرش منعا لسفك قطرة دم مصرية فأين بشار األسد من ذلك؟ 21/05/2013 

 أن ه سيكون هناك سيول من الدماء في الشوارععلى لمعارضة هذه ا أّكدتحيث 

  خارطة طريق جديدة.. مرسي في البرازيل 16/05/2013 

 “ساو باولو”الكامل لزيارة الدكتور مرسي لمدينة دعمها على رئيسة البرازيل  وأكَّدت

والسعي إلقامة عالم متعدد األقطاب، تسود فيه مفاهيم العدل والتضامن والعدالة االجتماعية، 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124072-صمت-حكومي-إزاء-إغلاق-العراق-للحدود.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124072-صمت-حكومي-إزاء-إغلاق-العراق-للحدود.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123201-وفد-عراقي-يصل-الأردن-الأسبوع-القادم-لبحث-مد-أنبوب-النفط-إلى-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123201-وفد-عراقي-يصل-الأردن-الأسبوع-القادم-لبحث-مد-أنبوب-النفط-إلى-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122965-خبراء-نجاح-البنوك-الإسلامية-في-مصر-يفتح-الأمل-للنهوض-الاقتصادي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143340-إدارة-أوباما-تتخبط-في-الشرق-الأوسط.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143340-إدارة-أوباما-تتخبط-في-الشرق-الأوسط.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142635-الدبلوماسية-الأردنية-خطوة-للأمام-واثنتان-للخلف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142635-الدبلوماسية-الأردنية-خطوة-للأمام-واثنتان-للخلف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142636-حماية-جامعة-الحسين-مصلحة-للجميع.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142636-حماية-جامعة-الحسين-مصلحة-للجميع.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142483-الملك-فاروق-تنازل-عن-العرش-منعا-لسفك-قطرة-دم-مصرية-فأين-بشار-الأسد-من-ذلك؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142483-الملك-فاروق-تنازل-عن-العرش-منعا-لسفك-قطرة-دم-مصرية-فأين-بشار-الأسد-من-ذلك؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141663-مرسي-في-البرازيل-خارطة-طريق-جديدة.html
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 .دور مصر والبرازيل في التأكيد والسعي إلرساء تلك القيمعلى  وأكَّدت

ا في كلمة رئيسة البرازيل،  ا خاص   وأكَّدتونال محور الصراع في الشرق األوسط اهتمام 

 أهمية التغلب على الشللعلى 

دور هؤالء المنحدرين من أصول عربية في إقامة جسر للتعاون المشترك بين على  وأكَّدت

 .البرازيل والبلدان العربية

  !بعد عام في اإلليزيه.. هوالند 11/05/2013 

من الكالم والتركيز على العمل، واإلبقاء على أزمة الديون يؤكد بالتقليل بينما كان هوالند 

 .ية نظام الضمان االجتماعي الذي يفخر به الفرنسيوناألوروبية بعيد ا عن فرنسا، مع حما

  الرجل السمح زهير أبو الراغب وقد فقدناه رحمه هللا 08/05/2013 

د على  في « قانون العقوبات اإلسالمية»ما كنُت أقوله تعليقا  على ما جاء في كتاب يؤّك 

 .جمهورية إيران من مالحظات صائبة، في نقد بعض مواد هذا القانون

  في انتظار كسر النازيين الجدد جدار الصمت أمام القضاء 08/05/2013 

ر أن  خلية النازيين الجدد اإلرهابية هذه أكَّدوا على وفي بيانهم هذا  أن ه من الصعب تصو 

ن  فين خِطرين“كانت تتكوَّ  .”فقط من ثالثة يمينيين متطِر 

  مفكرة.. األزمة النووية اإليرانية 08/05/2013 

ا الفصل األخير المتعلق بالتداعيات السياسية  وجوب تنافس اإلدارات األمريكية فيؤكد على أم 

 ...سعة من المجاالت الجغرافيةمع اإليرانيين في مجموعة وا

  نحو التصدي لمهزلة التبادلية في األرض الفلسطينية 08/05/2013 

وزير الخارجية األمريكي جون بأّن مصادر إسرائيلية أمس األول أّكدت وفي هذا السياق، 

 «إسرائيل«كيري يبلور خطة الستئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية و

  وخيارات اإلدارة األمريكية... الكيماوي السوري 28/04/2013 

هذا الخيار سيستبعد القرار المشحون سياسيا  بإرسال قوات أمريكية إلى سوريا، لكنه في نفس 

 إنهاء األزمةعلى التصميم األمريكي  سيؤكدالوقت 

نظام األسد تجاوز الخط األحمر الذي من شأنه تغيير األمور في  بأناإلدارة  أكدتلقد »

 .«سوريا

  حول استقالة سالم فياض 25/04/2013 

بأن المؤكد سابقا  ودائما ، ليؤكد جاء رد الفعل الرسمي األميركي والمعلن على استقالة فياض 

 .سالم فياض على رأس ممثلي أمريكا في السلطة الفلسطينية في رام هللا

  !المعتقدات الدينية ودورها في احتالل العراق 06/04/2013 

 .«بلدكم سيكون حرا  قريبا  بأن لكل مواطن عراقي أُؤكد تستحقون أن تعيشوا كشعب حر، 

 تعاني ارتباكاً إستراتيجياً « إسرائيل» 02/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140783-هولاند-بعد-عام-في-الإليزيه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140422-الرجل-السمح-زهير-أبو-الراغب-وقد-فقدناه-رحمه-الله.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140422-الرجل-السمح-زهير-أبو-الراغب-وقد-فقدناه-رحمه-الله.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140504-في-انتظار-كسر-النازيين-الجدد-جدار-الصمت-أمام-القضاء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140504-في-انتظار-كسر-النازيين-الجدد-جدار-الصمت-أمام-القضاء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140445-الأزمة-النووية-الإيرانية-مفكرة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140429-نحو-التصدي-لمهزلة-التبادلية-في-الأرض-الفلسطينية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140429-نحو-التصدي-لمهزلة-التبادلية-في-الأرض-الفلسطينية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/139059-الكيماوي-السوري-وخيارات-الإدارة-الأمريكية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138636-حول-استقالة-سلام-فياض.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138636-حول-استقالة-سلام-فياض.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135978-المعتقدات-الدينية-ودورها-في-احتلال-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135474-
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هي حجر الزاوية للسالم ”ومصر  “إسرائيل”أن  معاهدة السالم بينعلى نتنياهو  أّكد

 .“واالستقرار في الشرق األوسط كله

هذه الفكرة من القيادات اإلسرائيلية شمعون بيريز، وإيهود باراك، وتسيبي على  أّكدوقد 

 .ين بن إليعازر وغيرهمليفني، وشاؤول موفاز، وبنيام

  مهنة في خطر 31/03/2013 

أنه ال عالقة له باإلخوان ولم يلتق أحدا منهم على « الثالثة«إلي وأقسم أحدهم بــأكدوا وقد 

 .في حياته

  توقعات وتوجهات.. زيارة أوباما 20/03/2013 

 "إسرائيل"الموقف األمريكي تجاه أمن لتؤكد على ويرى نوفل أن هذه الزيارة جاءت 

  ال أهالً وال سهالً بزيارة أوباما 19/03/2013 

" إسرائيل"دعمه القوي لـسيؤّكد على وقد حرص أوباما عشية الزيارة على اإلعالن بأن ه 

 وأن ه سيطمئنها

  !نبدأ من أين؟..إصالح الراعي أم إصالح الرعية 08/03/2013 

األردنيين غير جاهزين أن  على الملك في مقابلة تلفزيونية في الواليات المتحدة أّكد كما 

 للديمقراطية

  شكوك حول المساعدات األمريكية.. السوريون  05/03/2013 

أن  المساعدات ال تذهب مباشرة عبر يؤكدون على غير أن  المسؤولين األميركيين ما زالوا 

 الحكومة السورية

  على ماذا يدل؟؟« عرب آيُدل» 23/02/2013 

ى استعداد بعض المؤسسات لصرف مدخراتنا كلها علعلى بما ال يقبل الشك والتأويل  يؤكدو

 البرامج التلفزيونية التافهة

  ماكينة البلبلة 20/02/2013 

هي كفر الشيخ والغربية ( خط العصيان)أن ثالث محافظات أخرى على تؤكد على وتلح و

 .والدقهلية

  !فلسطين ترجوكم أن تفتحوها  16/02/2013 

ملفهم ستكون له بأن لهم  يؤكدوأنه سيطرح قضيتهم في كل لقاء ومناسبة، ولذلك فهو 

 دم مع الرئيس األمريكي أوبامااألولوية خالل لقائه القا

  !مصر وإيران والغياب العربي 07/02/2013 

مرسي  أكدعلما أن الزيارة االولى لمرسي خارج بالده كانت للعربية السعودية، ومن طهران 

 ان امن الخليج من أمن مصر على

  العنف السوري إلى دول الجوار عدوى انتقال 05/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135151-مهنة-في-خطر.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135151-مهنة-في-خطر.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/تحليلات/133823-زيارة-أوباما-توقعات-وتوجهات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133816-لا-أهلاً-ولا-سهلاً-بزيارة-أوباما.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133816-لا-أهلاً-ولا-سهلاً-بزيارة-أوباما.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132341-إصلاح-الراعي-أم-إصلاح-الرعية-نبدأ-من-أين؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/131875-السوريون-شكوك-حول-المساعدات-الأمريكية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130079-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129623-ماكينة-البلبلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129623-ماكينة-البلبلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129066-فلسطين-ترجوكم-أن-تفتحوها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127660-مصر-وإيران-والغياب-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/127273-عدوى-انتقال-العنف-السوري-إلى-دول-الجوار.html
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طبيعة  تؤكد علىوباإلضافة إلى تزويده بقائمة مفصلة من التوصيات، تستطيع واشنطن أن 

 التحول في اللحظة الراهنة

  وعينها على البيت األبيض« الخارجية»كلينتون تغادر  05/02/2013 

ستعود إلى الترشح للرئاسة في  بأنّهاتوقعات  أكدتمع مقابالت ودعاية مع وسائل اإلعالم 

 1523عام 

  العراق وحسابات المصالح األمريكية الخاصة 01/02/2013 

الصعوبات  على يؤكدومن شأن قرار كهذا أن يصيب المعارضة بالمزيد من اإلحباط، مما 

 مي من خالل اتباع اآلليات القانونيةلتحقيق التغيير السل

  األردن بين حسابات الحكم والمعارضة في جوار مضطرب 28/01/2013 

 «التزوير كان كبيرا وبالغا  أن  حجم على يؤكدالمبالغة في رفع نسبة االقتراع »واعتبر أن  

مسار اإلصالح التدريجي الذي يستند إلى التوافق ويحترم تعددية األفكار »على أن   وأّكد

 .«...والتوجهات لقوى المجتمع ومكوناته

  تجهيزات عسكرية فرنسية لحملة برية في مالي 20/01/2013 

 أّكدوفي حديث أدلى به لإلذاعة الفرنسية يوم الثالثاء المنصرم من اإلمارات العربية المتحدة 

اعتقاده بأن ه سيتم دحر اإلسالميين في مالي في غضون أسبوع  عنفرانسوا أوالند  الرئيس

 واحد

سرعة  علىالرئيس الفرنسي خالل زيارته إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة  أّكدهذا وقد 

 إنهاء المهمة

  معضلة العالقة بين أنقرة ودمشق 11/01/2013 

الطابع الدفاعي لقراره  علىحلف شمال األطلسي نهاية العام الجاري  أكدومن هذا المنطلق 

 نشر منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية

  انتخابات تهدد الدولة األردنية 07/01/2013 

كما أن بعض المرشحين الحاليين أدينوا في ملفات فساد، وبعضهم تتردد حولهم اتهامات شبه 

 .أموالهم هي أموال منهوبة ومسروقة من قوت الشعب بأنمؤكدة 

  تطمينات الملك للكويت( 3)ماذا يحدث في عمان 01/01/2013 

إشاعات اتهامات بأن الكويت طلبت مساعدة األردن في هذا الملف وهو ما نفاه األردن، 

 .لم يقدم أي دعم أمني للكويت مؤكدا بأنه

 

  

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/127272-كلينتون-تغادر-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126790-العراق-وحسابات-المصالح-الأمريكية-الخاصة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126790-العراق-وحسابات-المصالح-الأمريكية-الخاصة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126087-الأردن-بين-حسابات-الحكم-والمعارضة-في-جوار-مضطرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126087-الأردن-بين-حسابات-الحكم-والمعارضة-في-جوار-مضطرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124965-تجهيزات-عسكرية-فرنسية-لحملة-برية-في-مالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124965-تجهيزات-عسكرية-فرنسية-لحملة-برية-في-مالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123244-انتخابات-تهدد-الدولة-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123244-انتخابات-تهدد-الدولة-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122796-ماذا-يحدث-في-عمان(3)-تطمينات-الملك-للكويت.html
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محليات-السبيل  

Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 «جتماعياال الضمان»و «والمسموع المرئي» قانوني مشروعات تناقش نيابية لجان 27/05/2013 

 ...مؤخرا من كتلة التجمع الديمقراطي لإلصالح النيابية انسحبووفق الخريشة الذي كان قد 

 المعتصمين ال السفارة ميليشيا مالحقة األمنية األجهزة على :الخاليلة 16/05/2013 

الحراكيون، ويبقى المطالبون بطرد السفير  ينسحبما أدى الى نشوب مشاجرة بينهم، قبل ان 

 .العراقي

 االعتداء في متورط كل وسيسحب اعتذر العراق : جودة 21/05/2013 

وبين ان زيباري ابلغه بأن مجلس الوزراء العراقي قرر التحقيق مع السفير العراقي في 

 .كل متورط في القضية من السفارة االردنية في عمان وسيسحبعمان 

 «الجاردنز» في النار مطلق على القبض يلقي األمن 20/05/2013 

مبلغا من المال من أحد البنوك في  تسحبوقد حاول الشخص سرقة سيدة بعد أن شاهدها 

 شارع الجاردنز

 والقضاة ينسحبون« 9/ 11خلية »فوضى في محكمة  30/04/2013 

  األردن لم يحسن استثمار فرصة الربيع العربي لتحقيق اإلصالح السياسي: ناشطون 25/04/2013 

ضمن تسويق الربيع العربي وشعار المؤامرة  انسحبفالبعض كان مشاركا في الحراك ثم 

 الكونية الصهيوأمريكية

  عناوين الصحف األردنية الخميس 25/04/2013 

 مقاتليك اسحب: الخطيب لنصرهللا

  «إنما نقاتلهم بهذا الدين» 24/04/2013 

ل المسلمون الراية لخالد بن الوليد  وتقد م األمير الثالث مقاتال رافعا الراية حتى قتل، فحم 

وم حتى دفعهم، ثم انحاز   .دون هزيمة، وكر  منصرفا إلى المدينة منسحبافدافع الر 

  النقابات تعاني من انعدام وجودها السياسي: عبيدات 15/04/2013 

 انسحبتعلى الجانب الخدمي قررنا المضي قدما في تنفيذ مشروع المدينة النقابية حتى لو 

 .بقية النقابات، والعطاء سيطرح قريبا

  انسحابات وكمامات كانت بانتظار النسور في لواء الهاشمية 12/04/2013 

إن بعض مستقبلي النسور في قاعة بلدية اللواء التي سوف يتم " السبيل"بينما قالت مصادر لـ

 من الحضور، بحجة ضعف التحضيرات انسحبوااستقبال النسور فيها قد 

  انسحاب اللصاصمة لصالح الليمون في انتخابات اإلعادة بفقوع 10/04/2013 

رك المحامي المرشح النتخابات االعادة في الدائرة االنتخابية السادسة في محافظة الك انسحب

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143484-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B9%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142805-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142542-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142222-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B2%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139338-فوضى-في-محكمة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138621-ناشطون-الأردن-لم-يحسن-استثمار-فرصة-الربيع-العربي-لتحقيق-الإصلاح-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138688-عناوين-الصحف-الأردنية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138688-عناوين-الصحف-الأردنية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/138483-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137277-عبيدات-النقابات-تعاني-من-انعدام-وجودها-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136927-انسحابات-وكمامات-كانت-بانتظار-النسور-في-لواء-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136927-انسحابات-وكمامات-كانت-بانتظار-النسور-في-لواء-الهاشمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136774-انسحاب-اللصاصمة-لصالح-الليمون-في-انتخابات-الإعادة-بفقوع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136774-انسحاب-اللصاصمة-لصالح-الليمون-في-انتخابات-الإعادة-بفقوع.html
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 حسام اللصاصمة

  خرافة المرأة الحاكمة 08/04/2013 

 لتدمر تنسحبلكن هزيمة جيشها في مصر جعلها 

  المستقلة لالنتخاب تعلن انسحاب اثنين من مترشحي سادسة الكرك 04/04/2013 

نصر : ماوه" سادسة الكرك"اليوم الخميس اثنان من المترشحين إلعادة انتخابات  انسحب

 .ضامن نايف الحمايدة، ومشهور سالم سويلم زريقات

 محتجو األمانة يعتصمون اعتراضاً على إلزامية النقابة  04/04/2013 

في حال عدم رغبة العامل باالشتراك، فعليه التقدم بطلب انسحاب للنقابة، والتي بدورها تعيد 

 خالل األشهر الثالثة االولى من االشتراك انسحبالمبلغ الذي اقتطع منه اذا 

  عناوين الصحف األردنية األربعاء 03/04/2013 

 من فقوع بعد مواجهات حادة ينسحبالدرك 

  مشاجرة عشائرية إثر انتخابات طالبية بجامعة الحسين 26/03/2013 

عدد من الطلبة المترشحين على المقاعد  ينسحبفإنه يتوقع ان " السبيل"وبحسب مصادر لـ 

 .درءا للفتنة وتجنبا إلثارة المشاكل العشائرية المستقلة

  قصة استباحة.. الجامع األموي في حلب 25/03/2013 

قبل أيام قبل  وهي العملية التي تمت عند نجاح بعض قوات النظام في إعادة اختراق المسجد

 .تحت كثافة نيران المقاتلين تنسحبأن تعود و

  مليون دينار ديون أمانة عمان على الخزينة 070.1 19/03/2013 

مليون دينار في حين بلغت  135ولفت ان الديون المستحقة للبنوك المحلية بلغت حوالي 

 بالكامل لغاية تاريخه تسحبمليون دينار حيث لم  222القروض الخارجية حوالي

 رد طعنين في أولى البلقاء وآخرين على القائمة العامة  13/03/2013 

حول فروقات في " راصد" طريقة احتساب األصوات للقوائم الوطنية باالستناد لتقرير تحالف

 فريقه من فرز القوائم انسحبمع، واالستناد لتقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان الذي الج

  الفوسفاتتفاصيل شهادة ابن شقيقة الكردي في قضية  12/03/2013 

شقيقه عمر واصبح  انسحبتخلى الكردي عن حصته لصالح ابنه سعد وابنته زين الشرف ثم 

 .هو شريكا فيها

  اطباء االسنانانسحاب القدومي من سباق نقيب  12/03/2013 

من سباق المنافسة على الترشح  انسحبان نقيب اطباء االسنان الدكتور عازم القدومي 

 .لمركز النقيب عن القائمة خالل اجتماع عقدته القائمة اليوم

  مشـاركـون يجـمـعـون عـلـى استـقـاللـيـة الـشـعب الـعـراقـي في مـطـالـبـه الـعـادلة 10/03/2013 

 سحبتذاك الوقت قد تخل صوا من هيمنة الدولة المركزية والدولة  لذلك كان االكراد عند

http://www.assabeel.net/old/رواق/136297-خرافة-المرأة-الحاكمة.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136297-خرافة-المرأة-الحاكمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135834-المستقلة-للانتخاب-تعلن-انسحاب-اثنين-من-مترشحي-سادسة-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135834-المستقلة-للانتخاب-تعلن-انسحاب-اثنين-من-مترشحي-سادسة-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135774-محتجو-الأمانة-يعتصمون-اعتراضاً-على-إلزامية-النقابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135774-محتجو-الأمانة-يعتصمون-اعتراضاً-على-إلزامية-النقابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135630-عناوين-الصحف-الأردنية-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135630-عناوين-الصحف-الأردنية-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134577-مشاجرة-عشائرية-إثر-انتخابات-طلابية-بجامعة-الحسين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134577-مشاجرة-عشائرية-إثر-انتخابات-طلابية-بجامعة-الحسين.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/134305-الجامع-الأموي-في-حلب-قصة-استباحة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133733-272-5-مليون-دينار-ديون-أمانة-عمان-على-الخزينة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133018-رد-طعنين-في-أولى-البلقاء-وآخرين-على-القائمة-العامة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133018-رد-طعنين-في-أولى-البلقاء-وآخرين-على-القائمة-العامة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132943-تفاصيل-شهادة-ابن-شقيقة-الكردي-في-قضية-الفوسفات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132930-انسحاب-القدومي-من-سباق-نقيب-اطباء-الاسنان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
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 قواتها ووجودها المدني وغير المدني من الشمال

  على استمرار ترشيح النسوربانسحابه احتجاجاً « وطن»عطية يوجه ضربة ثالثة لـ  05/03/2013 

 انسحبمن الكتلة الشهر الماضي ثمانية نواب وشكلوا كتلة النهج الجديد، ثم  انسحبحيث 

 "...دمحم الظهراوي، قصي الدميسي، دمحم هديب"من الكتلة ثالث نواب 

 ويطالبونه بالتراجع عن قرار رفع المحروقات « شراسة»النواب يهاجمون النسور بـ 04/03/2013 

النائب عساف  انسحب، و"ارحل ارحل ارحل"وارتفعت بعض اصوات النواب بالهتاف 

 .الشوبكي اعتراضا على حديث النسور

  بنتائج القوائم الوطنية" اردن اقوى" تنظر في طعن '' استئناف عمان'' 03/03/2013 

كما استندوا الى تقرير راصد حول الفروقات في الجمع، وكذلك الى تقرير المركز الوطني 

 فريقه من فرز القوائم والكوتا انسحبلحقوق اإلنسان الذي 

  حامي المرشح القرالة ينسحب من الجلسةم 03/03/2013 

محامي المرشح الخاسر عن الدائرة الخامسة في الكرك سلطان القرالة من الجلسة  انسحب

ان اليوم األحد  ...التي عقدتها محكمة استئناف عم 

  رئيس من دون فحص« لشراء»الشعب مضطر  01/03/2013 

عنه أيضا ثم " وطن"كتلة حزب الوسط االسالمي النيابية تعلن عن مرشحها، ثم تعلن كتلة 

 منها ينسحبونتعود عن ذلك، يغضب بعض أعضاء هذه وتلك، 

  «النواب»منافسة حادة بين الوسط اإلسالمي واليساريين على رئاسة  10/02/2013 

اذا  استقطاب كتلة جديدة من الكتلتين او استمال مجموعة من اصوات النواب المستقلين، او

 .نواب من المترشحين لصالح مرشح التحالف الشنيكات انسحب

  انسحبت ألتفرغ لتنفيذ برنامجي االنتخابي: الدغمي  09/02/2013 

  كتل نيابية ومرشحو الرئاسة يعرضــون برامجـهم للمـرة األولــى 8 08/02/2013 

 من عضويتها، بعد ساعتين على انضمامه لها انسحبوأعلنت الكتلة أن النائب يحيى السعود 

 عضوية مجلس النواب تبقى للقائمة حتى يستقيل آخر اسم فيها: قانونيون 05/02/2013 

رئيس القائمة او الحزب قائمته من المجلس او  يسحبواشار الى أنه ال يوجد ما يمنع من أن 

 االنتخابات

 ينسحبون من لقاء رئيس مفوضية العقبة « الصيادلة» 04/02/2013 

نقب الصيادلة الدكتور دمحم عبابنة ووفد من النقابة من لقاء رئيس مفوضية العقبة  انسحب

 .الخاصة الدكتور كامل محادين احتجاجا على ما قال أنها طريقة االستقبال غير االئقة للوفد 

  (محدث)األمن يقنع مؤيدي عليان بفتح الطريق بناء على معلومات بقرب االفراج عنه  24/01/2013 

ان للمطالبة بتكفيله وقاموا بإغالق الخميس على دوار علي صقر في منطقة  حي نزال بعم 

 .من الشارع إلى مقر المرشح ينسحبواالشارع الرئيسي أن يفتحوا الطريق و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131758-عطية-يوجه-ضربة-ثالثة-لـ-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131564-النواب-يهاجمون-النسور-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131453-استئناف-عمان-تنظر-في-طعن-اردن-اقوى-بنتائج-القوائم-الوطنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131444-محامي-المرشح-القرالة-ينسحب-من-الجلسة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131114-الشعب-مضطر-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128037-منافسة-حادة-بين-الوسط-الإسلامي-واليساريين-على-رئاسة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127924-الدغمي-انسحبت-لأتفرغ-لتنفيذ-برنامجي-الانتخابي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127783-8-كتل-نيابية-ومرشحو-الرئاسة-يعرضــون-برامجـهم-للمـرة-الأولــى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127337-قانونيون-عضوية-مجلس-النواب-تبقى-للقائمة-حتى-يستقيل-آخر-اسم-فيها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125669-الأمن-يقنع-مؤيدي-عليان-بفتح-الطريق-بناء-على-معلومات-بقرب-الافراج-عنه-(محدث).html
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ً  11عدد المنسحبين من الدوائر المحلية إلى زيادة  12/01/2013    مرشحا

أعلن الناطق االعالمي للهيئة المستقلة لالنتخاب حسين بني هاني أن عدد المترشحين الذين 

 من يوم الثالثاء الماضي انسحبوا

من الدوائر المحلية منذ بدء عملية االنسحاب  المنسحبينوقال إن إجمالي عدد المترشحين 

 ...مترشحا 52وصل إلى 

من القوائم العامة بلغ حتى انتهاء المهلة القانونية  المنسحبينيذكر أن عدد المترشحين 

 .مترشحا 15لالنسحاب 

  تحيل مرشحاً إلى القضاء قدم بيانات كاذبة« االنتخابمستقلة » 09/01/2013 

في الدائرة االنتخابية  المنسحبينقررت الهيئة المستقلة لالنتخاب امس إحالة احد المترشحين 

 .االولى بمحافظة مادبا الى النائب العام، وذلك لمخالفته أحكام قانون االنتخاب

من الدوائر المحلية حتى نهاية دوام اليوم  المنسحبينمن جهة ثانية، ارتفع عدد المترشحين 

 .مترشحان من إربد الرابعة ومعان األولى انسحبمترشحا، بعد ان  23الثالثاء الى

  بعضهم احتجاجاً على المال السياسي.. مرشحاً ينسحبون من االنتخابات 33 04/01/2013 

هم رئيس قائمة الحق المدعومة مرشحا من بين 13خالل االيام القليلة الماضية  انسحبوكان 

 …من حزب االتحاد الوطني عبد الجليل المعايطة

مرشحا في الدوائر المحلية والعامة اعلنوا انسحابهم مطلع االسبوع الحالي؛ حيث  23وكان 

 ...مرشحا من الدوائر المحلية 21 انسحب

مرشحا، منهم  61من الدوائر المحلية والعامة  المنسحبينوبلغ العدد اإلجمالي للمرشحين 

 .مرشحين من الدائرة العامة 9مرشحا من الدوائر المحلية، و 12

  من القوائم 0مرشحا من االنتخابات بينهم  16انسحاب  01/01/2013 

مرشحين اثنين من  انسحبمن دوائر محافظة الكرك بينما  انسحبوامرشحين اخرين  2

 ...الدائرة السابعة في محافظة العاصمة

مرشح واحد من  انسحباما فيما يتعلق بانسحاب المرشحين من القوائم للدائرة العامة فقد 

 ...قائمة االنقاذ

 المنسحباسم  -التاريخ -الدائرة -المحافظة -الرقم

 المنسحبلرقم القائمة العامة التاريخ اسم ا

 

 

 

 

 

 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123820-زيادة-عدد-المنسحبين-من-الدوائر-المحلية-إلى-51-مرشحاً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123583-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123204-33-مرشحاً-ينسحبون-من-الانتخابات-بعضهم-احتجاجاً-على-المال-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122768-انسحاب-16-مرشحا-من-الانتخابات-بينهم-4-من-القوائم.html
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عربي ودولي-السبيل  

Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 الخارجية إيران سياسة مهندس ..واليتي 23/05/2013 

من السباق لعدم  انسحبلكنه قال إنه يرفض ترشيح المحافظين وخاض االنتخابات مستقال ثم 

 .رغبته في مواجهة رفسنجاني باالنتخابات وفق مراقبين

 «هللا حزب» من 03 ويقتل القصير لهجوم يتصدى «الحر» 21/05/2013 

 من المنطقة منذ نحو أسبوعين بعد معارك شرسة مع الثوار انسحبوكان الجيش النظامي قد 

 وحلب بدمشق ومواجهات سوريا بأنحاء قصف 14/05/2013 

وأفاد مراسل الجزيرة في حلب في وقت سابق بأن الثوار عثروا أمس االثنين على بئر ممتلئة 

 .منها قوات النظام انسحبتبجثث قتلى في قرية أم عامود، بعد أن 

 ثالثاءال العالم أخبار موجز 14/05/2013 

ارتفعت اعمدة الدخان من المنازل المحترقة في بلدة دمينة الغربية في ريف القصير التي 

 منها مقاتلو المعارضة السورية انسحب

 دمشق ريف في عنيفة اشتباكات ويخوض حلب في يتقدم الحر الجيش 13/05/2013 

منها  انسحبتجوية على البلدة بعدما  وتحاول قوات النظام استعادة آبل عبر شن غارات

 وتركت فيها الكثير من األسلحة واآلليات

 المتطرفين لمواجهة سوريا أكراد تدرب العراق كردستان إقليم حكومة :«تايمز لفايننشا» 11/05/2013 

أن  حكومة إقليم كردستان العراق تواجه العديد من المعضالت، بما في ذلك إيواء أكثر من 

 ...من تركيا سينسحبونمقاتل من حزب العمال الكردستاني الذين  1555

 الخميس العالم أخبار موجز 09/05/2013 

مراقبين من موقع في  سحبتم االمم المتحدة مارتن نيسيركي ان المنظمة اعلن المتحدث باس

 هضبة الجوالن في المنطقة العازلة بين سوريا واسرائيل

 08ب العرب هزيمة من متأكدة وهي انسحبت انجلترا :بريطانية وثائق 27/05/2013 

ينية وإقامة ، التي شهدت النكبة الفلسط2329كشفت وثائق بريطانية سرية نشرت عن حرب 

من  تنسحبدولة االحتالل بعد هزيمة الجيوش العربية وسط دعم غربي، أن بريطانيا لم 

 فلسطين

 مبكرة انتخابات وإجراء الحكومة استقالة إلى يدعو العراقي البرلمان رئيس 30/04/2013 

 .منها الجيش بعد تطورات الحويجة انسحبوجنوب غربي كركوك 

 األفغاني سالرئي إلى الدوالرات ماليين حولّت «إيه آي سي» :تايمز نيويورك 30/04/2013 

القوات  تنسحبباراك أوباما، القاضية بمقاتلة المسلحين، في الوقت الذي من المقرر أن 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142864-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142437-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-23-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141406-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141379-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141128-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140780-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2%C2%BB-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/140606-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138942-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A848.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139381-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/139380-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%91%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
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 .األجنبية العام المقبل

 المفسدين محاربة عن نتراجع ولن كاملة المسؤولية سنتحمل :كيران ابن 29/04/2013 

المعارض الذي أسسه فؤاد علي الهمة، صديق في إشارة الى حزب األصالة والمعاصرة 

 .منه مع الحراك الشعبي في المغرب ينسحبدراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل ان 

 الشمالية كوريا في الصناعي كايسونغ مجمع مغادرة إلى مواطنيها تدعو سيول 27/04/2013 

 الفا منه، وذلك على خلفية توتر شديد على شبه الجزيرة الكورية 56عامليها الـ سحبتكما 

 العراق شمال النفط ضخ يوقف وتفجير بالموصل اشتباكات 26/04/2013 

وكانت وكاالت األنباء قد نقلت عن مصادر عراقية تأكيدها أن  القوات األمنية من الجيش، 

بشكل كامل ومفاجئ  انسحبتيين مع المسلحين، التي اشتبكت بشكل عنيف اليومين الماض

 من ناحية سليمان بيك

 أيار 8ا من متمردو العمال الكردستاني سينسحبون من تركيا إلى العراق اعتبار 26/04/2013 

 تركيا من مسلحيه سحب يعلن ''الكردستاني'' 25/04/2013 

من جانبها، أكدت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش لن يطارد 

 .، إن هي ألقت السالحالمنسحبةأو يستهدف المجموعات الكردية 

 ''بيك سليمان'' وحصار بالموصل قتال ..العراق 25/04/2013 

تكتيكيا كي نعمل على تطهير المنطقة  انسحبنانحن "وقال ضابط في الجيش رفيع المستوى 

 "بشكل كامل بعدما عرفنا أن السكان خرجوا منها

 كركوك في النفط لنقل أنبوبا يفجرون مسلحون 25/04/2013 

تكتيكيا كي نعمل على تطهير المنطقة  انسحبنانحن "وقال ضابط في الجيش رفيع المستوى 

 "بشكل كامل، بعدما عرفنا أن السكان خرجوا منها

 حلب في األموي الجامع مئذنة تدمير 25/04/2013 

شباط الماضي على المسجد بعد اشتباكات مع القوات  19وسيطر المقاتلون المعارضون في 

 منه وتمركزت في مبان مجاورة له، بحسب المرصد انسحبتالنظامية التي 

 معتصمين لحماية تتدخل البشمركة ..كركوك  24/04/2013 

وحدات من الجيش وقوات مكافحة اإلرهاب من ناحية سليمان بيك  انسحبتمن جهة أخرى، 

 .جنوب كركوك والمناطق المحيطة بعد مواجهات مع مسلحي العشائر

 الصنمين مجزرة من االردن في لناجين مروعة روايات 22/04/2013 

روى زاهر كيف تمكن بمساعدة بعض األهالي من االختباء في أحد المنازل حيث ظل ينزف 

 قوات الجيش واألمن لينقل إلى قرية مجاورة انسحبتعات، إلى أن من إصابته قرابة ست سا

 واجب؟ أم تورط ..بسوريا هللا حزب 21/04/2013 

من ريف القصير تاركا المنطقة بكاملها لحزب هللا  انسحبوأضاف أن الجيش النظامي 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139248-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138884-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138813-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138779-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138728-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138711-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138703-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138654-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138575-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138575-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138304-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138216-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%9F.html
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 بشكل كامل ومكتفيا فقط بتأمين الغطاء الجوي للحزب الذي يقود العمليات

 تحقيق إلجراء أمريكية ودعوة بمصر الطائفي بالعنف منددة مظاهرة 11/04/2013 

من الجمعية التأسيسية لصياغة  انسحبواوكان أعضاء في جبهة اإلنقاذ الوطني المعارضة قد 

 للدستور" صبغة إسالمية"الدستور العام الماضي احتجاجا على ما اعتبروه 

 مالي من االنسحاب تبدأ فرنسا 10/04/2013 

حيث -جنودها تدريجيا من تلك الدولة  ستسحبوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن باريس 

 من أغلب معاقلهم شمالي البالد" مسلحين"أسفر تدخلها العسكري إلى طرد 

 »تشرنوبل» من أكثر يدمر قد كوريا صراع :بوتين 09/04/2013 

عامليها من منطقة كيسونغ  ستسحبمن جهة أخرى، أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها 

 .الصناعية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وستعلق كل العمليات فيها بشكل مؤقت

 المحاكمة جلسة من ينسحبون البراك المعارض الكويتي محامو 09/04/2013 

من محامو القيادي في المعارضة الكويتية والنائب السابق مسلم البراك االثنين  انسحب

 المحكمة

من الجلسة بعد ان رفضت المحكمة طلبات متكررة باالستماع الى شهود  انسحبنالقد "

 ."لقد قلنا ان ذلك يشكل تصرفا غير قانوني. الدفاع

فريق الدفاع من القاعة، طلب البراك من القاضي وائل العتيقي تأجيل  انسحبوبعد ان 

 ...المحاكمة

من الجلسة بعد ان رفضت المحكمة طلبات متكررة باالستماع الى شهود  انسحبنالقد "

 ."لقد قلنا ان ذلك يشكل تصرفا غير قانوني. الدفاع

 بدرعا للحر وتقدم دمشق بمحيط اشتباكات 06/04/2013 

قال الجيش الحر إنه سيطر على حاجز بلدة أم المياذن بريف المدينة القريبة من الطريق 

 ...قوات النظام من الحاجز انسحبتالسريع الدولي بين دمشق ودرعا، وذلك بعدما 

 بالستية بصواريخ دمشق يقصف النظام 06/04/2013 

 .إلى قرية النيرب قرب مطار حلب الدولي انسحبتبعد اشتباكات مع قوات النظام، التي 

 المصرية التشريعات تشويه يحاولون مستفيدون :«السبيل» لـ حشمت 06/04/2013 

فيه رفضهم التعديل  من نواب المعارضة في مجلس الشورى بيانا أعلنوا المنسحبونوأصدر 

 من مشروع القانون 32الذي ذهب إليه مجلس الشورى في المادة 

 أسابيع غضون في مالي من تنسحب الفرنسية القوات :أوالند 05/04/2013 

 علينا الهجوم موسم وراء السر نعرف ال :«سوريا إخوان« 04/04/2013 

فإخوان مصر مثال فتحوا باب الحوار أمام الجميع ولكن بعض أطراف المعارضة ضغط .. »

 .»إنهم يتعرضون لحملة مضادة كالتي نتعرض لها! ، فماذا سيفعلونوانسحبتا عليه

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136813-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136703-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136519-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136485-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136032-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136001-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135997-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135873-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/135743-%C2%AB%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7.html
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 باكستان في للناتو معدات تنقل شاحنات يحرقون مسلحون 01/04/2013 

 ستنسحبوكانت القافلة قادمة من بعثة قوات الحلف االطلسي المحتلة في افغانستان التي 

 ...1522بنهاية 

 األحد العالم أخبار موجز 31/03/2013 

ميركي السبت من اقليم استراتيجي في شرق افغانستان تنفيذا التفاق ابرم الجيش اال انسحب

 .مع الرئيس حميد كرازي الذي كان اتهم الجنود االميركيين باساءة معاملة سكان محليين

 بالعراق األمريكي التدخل من يحذر الصدر 26/03/2013 

عندما يكون التوافق غير ممكن يتعين على المستائين عدم االنسحاب من المنظومة، يجب "

، وكذلك يجب على أولئك المسؤولين عدم تجاهل أو رفض وجهة نظر ينسحبواأال 

 ."اآلخرين

 استباحة قصة ..بحلب األموي الجامع 26/03/2013 

وهي العملية التي تمت عند نجاح بعض قوات النظام في إعادة اختراق المسجد قبل أيام قبل 

 .تحت كثافة نيران المقاتلينتنسحب أن تعود و

 الفلسطينية الصحف عناوين 22/03/2013 

نص الرسالة التي سلمها قراقع للرئيس األمريكي ..'السجان من حياتنا ينسحبآن األوان لكي 

 باسم األسرى وأهاليهم

 العالم أنباء موجز 22/03/2013 

 تنسحبويجب ان )..( وصلنا مرحلة يجب ان يسكت فيها السالح "وقال اوجالن في رسالة 

 ."العناصر المسلحة الى خارج حدود تركيا

 أفغانستان من المحتلة قواتها سحب تستعجل الدنمارك 19/03/2013 

قواتها المتبقية  ستسحب، أن بالده "هيليه ثورينغ شميدت"أعلن رئيس الوزراء الدنماركي، 

 .قبل عام من المخطط له بأفغانستان في آب من العام الجاري أي

 باليمن الحوار مؤتمر أيام ثاني في االنسحابات توالي 19/03/2013 

حتى اليوم الحائزة على جائزة نوبل للسالم توكل كرمان، والبرلماني  المنسحبينومن أبرز 

 يس حزب اإلصالح بحضرموت محسن باصرةورجل األعمال الشيخ حميد األحمر، ورئ

 البالد جنوب جديدة مدينة تسترد الصومالية ''الشباب'' 18/03/2013 

القوات  انسحبتكلم شمال مدينة بيدوا اإلستراتيجية التى  15وتقع مدينة أودينلي على بُعد 

 .منها ظهر األمس( المشاركة في القوة اإلفريقية التي تدعم القوات الصومالية)اإلثيوبية 

 حمص قلعة يقتحم الحر الجيش 16/03/2013 

بعدها تكتيكيا بعد معاودة  لينسحبوتمكن الجيش الحر من السيطرة على القلعة عدة ساعات 

 .قوات النظام قصفها، حسب الناشطين

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135386-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135161-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134492-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134081-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134024-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134017-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133791-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133790-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133659-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133437-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
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من الحماميات الثالثاء إثر اشتباكات مع مقاتلي الجيش  انسحبوكان الجيش النظامي قد 

 .الحر، ثم عاد إليها بعدما استقدم تعزيزات عسكرية

 دمشق مشارف على الثوار 15/03/2013 

منها إثر معاودة قوات النظام  انسحبإن الجيش الحر سيطر على القلعة بضع ساعات، لكنه 

 .قصفها

 مروحي بتحطم أفغانستان في األطلسي الحلف من جنود خمسة مقتل 13/03/2013 

 1522اية القوات القتالية في الحلف االطلسي من افغانستان بحول نه تنسحبويتوقع ان 

 االسالميين المعارضين لقضية جديد تأجيل ..اإلمارات 11/03/2013 

متهما،  33محاميان من هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم  انسحبوخالل الجلسة الثانية 

 امرأة 26، بينهم 92حضر منهم جلسات المحكمة 

 تالسب العالم أخبار موجز 09/03/2013 

 ...الشرطة المصرية الجمعة من مقر ومحيط مديرية امن بورسعيد انسحبت

 1526يوليو /في تموز ستسحباعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت الجمعة ان بالده 

 ...جنودها المنتشرين

 جديدة قطاعات بانضمام يتسع مصر تاريخ في األكبر الشرطة إضراب 08/03/2013 

من في محافظة قوات األمن المركزي من مديرية األ انسحبتوفي تطور الفت صباح اليوم 

 بورسعيد االستراتيجية، شمال شرق مصر، ومقر المحافظة، وحلت محلها قوات من الجيش

قوات الشرطة من كافة  انسحبتوفي شبه جزيرة سيناء الواقعة على الحدود مع إسرائيل 

 .األكمنة األمنية على بوابات المدن والطرق السريعة بعد ظهر اليوم

 جديدة قطاعات بانضمام يتسع مصر تاريخ في األكبر الشرطة إضراب 08/03/2013 

لمركزي، وفي محافظة البحيرة، غرب مصر، انضمت قطاعات أخرى إلى إضراب األمن ا

 أفراد الشرطة المكلفين بتأمين جميع الكنائس واألماكن الهامة انسحبحيث 

قوات األمن المركزي من مديرية األمن في محافظة  انسحبتوفي تطور الفت صباح اليوم 

 بورسعيد االستراتيجية، شمال شرق مصر، ومقر المحافظة، وحلت محلها قوات من الجيش

قوات الشرطة من كافة  انسحبتعلى الحدود مع إسرائيل  وفي شبه جزيرة سيناء الواقعة

 .على بوابات المدن والطرق السريعة بعد ظهر اليوم األكمنة األمنية

 األسد ضد النصرة جبهة مع أنا :جنبالط 07/03/2013 

وحظيت سوريا بوجود عسكري ونفوذ سياسي واسع في لبنان الذي دخلت اليه في العام 

منه في  تسحب، قبل ان (2339بقيادة الشهابي الذي استمر في مهماته حتى العام ) 2333

 ...اثر اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري 1555العام 

 عراقيين معتقلين وتعذيب بقتل جنودها اتهام في تحقق بريطانيا 06/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133371-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132979-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132765-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132395-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132320-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132320-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132135-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131893-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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 .1553القوات البريطانية من العراق عام  انسحبتو

 دمشق في األركان هيئة يقصفون الثوار 04/03/2013 

القوات النظامية خالل األشهر الماضية من مناطق كردية عدة في محافظة الحسكة  انسحبتو

 .من دون مقاومة

 سوريا مع ربيعة معبر لقيغ العراق 04/03/2013 

القوات النظامية من سجن الرقة المركزي الواقع شمال مدينة الرقة بعد اشتباكات  انسحبت"

 "...عنيفة استمرت أياما عدة

 أفغانستان في لطالبان هجومين في شخصا 16 مقتل 28/02/2013 

وقال مسؤولون غربيون ان ذلك يشير الى تغيير في استراتيجية طالبان من التركيز على 

 قواته العام المقبل تنسحبالمهمات القتالية للحلف االطلسي الذي يفترض ان 

 المالكي عنا لرضي طائفيين كنا لو :الضاري 26/02/2013 

، وانه قد خرج من العراق، وان السيادة الكاملة قد عادت إليها، انسحبان االحتالل قد "...

 ."لذلك أخذ العراقيون يتجهون إلى الحكومة مباشرة

 الزور دير في األولى للمرة القصف تحت للمعارضة محلية انتخابات 26/02/2013 

لتي تتولى إدارة شؤون وعمد معارضون ومقاتلون معارضون إلى إنشاء مثل هذه المجالس ا

 .منها قوات النظام، ولم يعد فيها وجود للسلطات انسحبتالناس في المناطق التي 

 ساحاته ويدنسون األقصى يقتحمون المستوطنين عشرات 26/02/2013 

 سحبهوأوضح أن جنود االحتالل اعتدوا بشكل همجي على أحد الشبان داخل األقصى وتم 

 وإخراجه َعْنوة إلى خارج المسجد

 حلب في سكني حي على «سكود» صاروخ بسقوط القتلى عشرات 20/02/2013 

 فانسحبوأن عناصر حماية المطار بمؤازرة سالح المدفعية تصدت للهجوم، "...

 ."المسلحون

 الدولي حلب مطار محيط في يتقدمون الثوار 19/02/2013 

تعرضت مناطق في مدينة داريا ومحيطها للقصف من قبل القوات النظامية السورية بالتزامن 

 ينسحبمع قدوم تعزيزات إلى المدينة والتي تدخل داريا صباحا وتشارك في االشتباكات ثم 

 .بعضها ليال إلى المراكز العسكرية المجاورة

 بالعالم العرب عالقات يناقش بالكويت مؤتمر 13/02/2013 

 ."..من العراق تركت وراءها نظاما  سياسيا  طائفيا   انسحبتالواليات المتحدة عندما "

  يجمد االنسحاب" المرزوقي"وحزب " كفاءات"ترفض رسميا تشكيل حكومة " النهضة" 12/02/2013 

ا من الحكومة، لكن في حال لم نشهد اي تغيير خالل لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائن"

 ".من الحكومة بشكل نهائي فسننسحباسبوع، 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131574-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
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http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130646-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130599-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87.html
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  الحوارالمنامة تتهم المعارضة بعرقلة  12/02/2013 

المعارضة من جولته  انسحبت، حين 1522يذكر أن حوارا آخر كان أجري في يوليو 

 .األولى، وانتهى من دون تحقيق نتائج تذكر

 عناوين الصحف الفلسطينية االثنين 11/02/2013 

 ومستطرفيها' النهضة'من الحكومة والخالف يستحكم بين معتدلي  ينسحبحزب المزروقي 

  لمؤتمر التونسي يسحب وزراءه من الحكومةحزب ا 11/02/2013 

  انطالقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد كبير في المواقف 11/02/2013 

وانتهت دون  1522من جولة حوار أولى شهدتها البحرين في  انسحبتوكانت المعارضة 

 .تحقيق نتائج تذكر

  ين تعلن مشاركتها في الحوار الوطني اليوممعارضة البحر 10/02/2013 

في حال تبين لها عدم جدية "المعارضة من الحوار  تنسحبولم يستبعد عبد الجليل أن 

 "...السلطة في الوصول لحل

  لجنة الدستور باالنتخاب المباشر: برلمان ليبيا 06/02/2013 

مؤخرا من  انسحبتوكانت كتلة تحالف القوى الوطنية، أكبر الكتل السياسية في البرلمان، قد 

 جلساته احتجاجا على تأخر البت في قرار تشكيل اللجنة

  السعودية تندد بـ االعتداء اإلسرائيلي على سوريا 05/02/2013 

وكانت السعودية قررت طرد سفير سوريا مطلع شباط الماضي، وأغلقت سفارتها بعد ان 

 .1522سفيرها من هناك صيف العام  سحبتكانت 

 االحتالل يكثف اعتداءاته في مختلف مناطق الضفة 04/02/2013 

المخالة المحاذية لقريتي عجة وصانور جنوب " ترسلة صانور"ونابلس قرب موقع مغتصبة 

 .منها عقب االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة انسحبتجنين، والتي كانت قوات االحتالل 

  جوبا تشترط إلخالء نقاط التنازع مع الخرطوم 31/01/2013 

ن من تلك المناطق إال في إطار انسحاب متزامن مع الجيش السوداني وم ينسحبالجيش لن "

 ".نقطة الصفر، وإال فإن الجيش سيبقى في مواقعه لحين االتفاق على ترسيم للحدود

 هل يعجل نضوب موارد األسد بسقوطه؟ 31/01/2013 

قواته منها  سحبمن األراضي السورية لصالح الثوار بعد أن % 25نحو  فقد خسر األسد

 وبات يعتمد على غارات سالح الطيران

  مليون دوالر 04غرق منصة انتاج غاز ايرانية في الخليج قيمتها  30/01/2013 

سة مليار دوالر الى مجموعة خاتم االنبياء واوكل تحقيق هذه المرحلة من المشروع بقيمة خم

 1525، في انسحبتالصناعية لحرس الثورة االيرانية بعد ان 

 جثة لشبان أعدموا بالرصاص  61العثور على .. مجزرة في حلب 30/01/2013 
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 .من السجن ومعه عدد من السجناء انسحباال ان الجزء االكبر من قوات النظام 

 قتلى وجرحى في هجومين انتحاريين استهدفا الجيش اليمني 30/01/2013 

 انسحب طارق الذهب الذي سيطر مع مجموعته على منطقة رداع المجاورة قبل سنة، ثم

 .منها الى المناسح وقتل على يد اخ آخر له موال للحكومة يدعى حزام

  بعد دخول القوات الفرنسيةنهب امالك العرب في تمبكتو  29/01/2013 

الجنود  انسحبواوقف الجيش المالي المنتشر في المدينة الرجل الملتحي االربعيني بعد ان 

 ".انه اسالمي"وقال جندي مالي . الفرنسيون الى ضواحيها

 عسكريين على األقل في عملية انتحارية في اليمن  14مقتل  29/01/2013 

الذهب الذي سيطر مع  واالخوة الذهب الثالثة هم اشقاء القائد المحلي السابق للقاعدة طارق

منها الى المناسح وقتل على يد اخ  انسحبمجموعته على منطقة رداع المجاورة قبل سنة ثم 

 .آخر له موال للحكومة يدعى حزام

  العنف يغلق سفارتي أمريكا وبريطانيا في مصر 28/01/2013 

أول أمس من مدينة السويس، تاركة  انسحبتوقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الشرطة 

 .ألمر لقوات من الجيشا

وذكر شهود لرويترز أن مقتحمي قسم شرطة السويس أطلقوا سراح السجناء، واستولوا على 

 .من المبنى، ومن بينها بنادق آلية انسحبواأسلحة تركها رجال الشرطة الذين 

  العنف يغلق سفارتي أمريكا وبريطانيا في مصر 28/01/2013 

أول أمس من مدينة السويس، تاركة  انسحبتوقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الشرطة 

 .األمر لقوات من الجيش

  بور سعيد تشيع ضحاياها في أجواء غاضبة 27/01/2013 

أمس السبت من مدينة السويس، تاركة  انسحبتوقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الشرطة 

 .يشاألمر لقوات من الج

وذكر شهود لرويترز أن مقتحمي قسم شرطة السويس أطلقوا سراح السجناء، واستولوا على 

 .من المبنى، ومن بينها بنادق آلية انسحبواأسلحة تركها رجال الشرطة الذين 

  سنخوض حرب عصابات في مالي: القاعدة 26/01/2013 

 انسحبتوأكد أن فرنسا لم تستوعب الدرس الذي لقنه لها المجاهدون في أفغانستان، حيث 

 .بعد عشر سنوات تجر أذيال الخيبة والهزيمة صاغرة ذليلة من تلك المنطقة، بحسب قوله

  عشائر األنبار تهدد بإعالن الجهاد ضد قوات المالكي 26/01/013 

وأعلن وزير الدفاع العراقي بالوكالة أنه شكل لجنة للتحقيق في االشتباكات، في حين أفاد 

 .من أحياء الفلوجة انسحبتمراسل العربية أن قوات الجيش العراقي 

  مقتل سبعة متظاهرين برصاص الجيش في االحتجاجات المتواصلة في العراق 26/01/013 
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http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125854-عشائر-الأنبار-تهدد-بإعلان-الجهاد-ضد-قوات-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125818-مقتل-سبعة-متظاهرين-برصاص-الجيش-في-الاحتجاجات-المتواصلة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125818-مقتل-سبعة-متظاهرين-برصاص-الجيش-في-الاحتجاجات-المتواصلة-في-العراق.html
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جنة، مشددين على الحاجة الى قرار سياسي ممثلو التيار الصدري من هذه الل انسحبوقد 

 .لمعالجة االزمة في البالد

  يف دمشق ودرعا وإدلب وصلوات في المساجد لعودة األمن إلى البالدغارات جوية على ر 26/01/013 

 .الى تركيا" بعضهم انسحبفيما تراجع مقاتلو الكتائب من مواقع عدة داخل المدينة و

 معارك بدمشق والحر يقتحم كتيبة بحلب 21/01/2013 

 .الثوار من الكتيبة بعدما استولوا على كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة انسحبوقد 

اقتحمت قوات الجيش الحر كتيبة للدفاع الجوي مكلفة بحماية مطار حلب الدولي ومطار 

 تنسحبواستولت على كميات كبيرة من األسلحة قبل أن . النيرب العسكري

  اليوم الذكرى السنوية الثالثة الستشهاد المبحوح 19/01/2013 

حتى وصل أن يشهروا السالح عليه فقام برفع قطعة حديديه على الجنود وهددهم بها إن لم 

وقاموا باستدعاء قوات كبيرة، وتدخل أخو أبو العبد حتى  انسحبوا، فما كان إال ينسحبوا

شهيدنا من المكان قبل مجيء قوات الدعم المساندة للجنود  انسحبومن ثم أشغلهم عن شهيدنا 

 الصهاينة

 يقر اليوم قانون االنتخابات في جلسة طارئةمجلس الشورى المصري  19/01/2013 

على إثرها  انسحبكانت جلسة الخميس الماضي قد شهدت خالفات حادة بين النواب، و

 أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي

  الجنود الماليون والفرنسيون يستعيدون مدينة ديابالي من اإلسالميين 18/01/013 

قسم من  فانسحبوقام الطيران الفرنسي الثالثاء بقصف مواقع االسالميين في ديابالي، 

 .المقاتلين منها في حين اختلط الباقون مع السكان واستخدموهم كدروع بشرية

  استشهاد فتى برصاص االحتالل اإلسرائيلي في رام هللا 16/01/2013 

من محيط المخيم بعد ساعات من التمشيط  انسحبواولفتت المصادر إلى أن جنود االحتالل 

 .دون البالغ عن اعتقاالت

 فرنسا تكثف غاراتها في مالي واإلسالميون ينسحبون 16/01/2013 

أوال من مدينة كونا التي استولوا عليها األسبوع الماضي،  انسحبواوكان هؤالء المقاتلون 

 ".خطة معقدة"وأعلنوا الحقا أنهم نفذوا انسحابا تكتيكيا من مدن بالشمال بينها غاو في إطار 

والحقا من تمبكتو خشية تعرضهم لغارات , من مدينة غاو عقب غارات جوية انسحبواكما 

 .وفقا لسكان

 اعتقاالت ومداهمات ومواجهات في الضفة الغربية  15/01/2013 

من المنطقة  انسحبتولم تجده في المنزل فاندلعت المواجهات العنيفة مع قوات االحتالل التي 

 .جهات عنيفةبعد موا

 مؤي ّدو المالكي خرجوا لدعمه بعد قبض الثمن: التيار الصدري 14/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125780-غارات-جوية-على-ريف-دمشق-ودرعا-وإدلب-وصلوات-في-المساجد-لعودة-الأمن-إلى-البلاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125114-معارك-بدمشق-والحر-يقتحم-كتيبة-بحلب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125114-معارك-بدمشق-والحر-يقتحم-كتيبة-بحلب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124904-اليوم-الذكرى-السنوية-الثالثة-لاستشهاد-المبحوح.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124904-اليوم-الذكرى-السنوية-الثالثة-لاستشهاد-المبحوح.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124810-مجلس-الشورى-المصري-يقر-اليوم-قانون-الانتخابات-في-جلسة-طارئة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124795-الجنود-الماليون-والفرنسيون-يستعيدون-مدينة-ديابالي-من-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124795-الجنود-الماليون-والفرنسيون-يستعيدون-مدينة-ديابالي-من-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124431-استشهاد-فتى-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124431-استشهاد-فتى-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124427-فرنسا-تكثف-غاراتها-في-مالي-والإسلاميون-ينسحبون.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124427-فرنسا-تكثف-غاراتها-في-مالي-والإسلاميون-ينسحبون.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124221-اعتقالات-ومداهمات-ومواجهات-في-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124221-اعتقالات-ومداهمات-ومواجهات-في-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124064-التيار-الصدري-مؤيِّدو-المالكي-خرجوا-لدعمه-بعد-قبض-الثمن.html
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 .«القانون سنسحبإذا وجدنا أن القانون سيشمل إرهابيا  واحدا  »

  مدن الضفة الغربيةاالحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في  08/01/2013 

 .الساعة الرابعة فجرا انسحبواودارت مواجهات محدودة بين الشبان وجنود االحتالل الذين 

  مواجهات عنيفة في تصدي الفلسطينيين لقوة إسرائيلية اقتحمت جنين 04/01/2013 

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حطموا المركبة وخطوا شعارات عنصرية في 

 .ينسحبواالمكان قبل أن 

 مطارات استراتيجية معارك عنيفة قرب: سوريا 04/01/2013 

من اقتحام اسوار المطار وتفجير سيارة مفخخة عند مدخله »وتمكن المهاجمون األربعاء 

 .، بحسب المرصد«الحقا ينسحبواواقتحموا مبنى القيادة قبل ان 

  نشطاء عراقيون يهددون بالتصعيد بعد تهديدات المالكي 02/01/2013 

 نحن لسنا طرف ا في قضية االعتصام ولسنا أصحاب قرار، القرار بأيدي: "وأضاف

 ".تنسحبالجماهير، والجماهير سمعت هذا التهديد، وأعلنت إصرارها على أن تبقى وأال 

 ( صور)' الجهاد''قلسطيني خالل اعتقال عنصر من  74ال يجرح  االحتل 01/01/2013 

قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الثالثاء من بلدة طمون قضاء طوباس بالضفة  انسحبت

منهم بالعيارات  65مواطنا،  35الغربية بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة نحو 

 المطاطية

 

 

 

رياضة-السبيل  

Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 نايكي تنهي شراكتها مع ليفسترونغ 65/05/2013 

، واعتذر أمام 1521ارمسترونغ من منصب الرئيس ثم من مجلس اإلدارة عام  انسحبو

 .موظفيه في كانون الثاني الماضي قبل الحلقة الشهيرة مع أوبرا

 استبعاد اوزفالدو من التشكيلة األولية للمنتخب اإليطالي بسبب سوء السلوك 29/05/2013 

 انسحبت بسبب سلوك العب روما الذي بابلو دانيال اوزفالدو لن يشارك في كأس القارا"

 ".االثنين عقب خسارة فريقه كأس إيطاليا من حفل تسليم الكأس دون ترخيص من ناديه

  خسارة السركال مستمرة وأصوات تطالب بالتحقيقتداعيات  07/052013 

للمنافس اآلخر سعيا لدخول االنتخابات بمرشح عربي  ينسحبومن ال يفوز بنتيجته عليه ان 

 واحد

سنوات من قبل الفيفا سيرفع القضية إلى محكمة التحكيم  8مانيالل فرناندو الموقوف  02/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123399-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقالات-ومداهمات-في-مدن-الضفة-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123196-مواجهات-عنيفة-في-تصدي-الفلسطينيين-لقوة-إسرائيلية-اقتحمت-جنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123196-مواجهات-عنيفة-في-تصدي-الفلسطينيين-لقوة-إسرائيلية-اقتحمت-جنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123194-سوريا-معارك-عنيفة-قرب-مطارات-استراتيجية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122896-نشطاء-عراقيون-يهددون-بالتصعيد-بعد-تهديدات-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/122896-نشطاء-عراقيون-يهددون-بالتصعيد-بعد-تهديدات-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/122767-الاحتللا-يجرح-70-قلسطيني-خلال-اعتقال-عنصر-من-الجهاد-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143929-نايكي-تنهي-شراكتها-مع-ليفسترونغ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143929-نايكي-تنهي-شراكتها-مع-ليفسترونغ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143740-استبعاد-اوزفالدو-من-التشكيلة-الأولية-للمنتخب-الإيطالي-بسبب-سوء-السلوك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143740-استبعاد-اوزفالدو-من-التشكيلة-الأولية-للمنتخب-الإيطالي-بسبب-سوء-السلوك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/140308-تداعيات-خسارة-السركال-مستمرة-وأصوات-تطالب-بالتحقيق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139691-مانيلال-فرناندو-الموقوف-8-سنوات-من-قبل-الفيفا-سيرفع-القضية-إلى-محكمة-التحكيم-الرياضي.html
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  الرياضي

وجهة إلى بن همام، إلى أعضاء اتحاد الكونكاكاف من أجل التصويت بحسب التهم الم

هة إليها انسحبللقطري في انتخابات رئاسة الفيفا التي   منها بسبب التهم الموجَّ

  في رئاسة االتحاد اآلسيوي" المثير للجدل"تايالندية على خالفة بن همام  -منافسة عربية 01/05/2013 

ج غير مرشح للفوز، وكثيرا ما أكد أنه ينوي االنسحاب إذا لم ويعتقد كثيرون أن المدل

 .السركال والشيخ سلمان، وهو األمر المستبعد حدوثه ينسحب

  الضحايا ومشاركة ديوكوفيتش غير مؤكدةسيمون أول  17/04/2013 

غير )لو كنت في مكان آخر : "وأضاف ديوكوفيتش الذي سيقرر ما إذا كان سيشارك اليوم

 دون تردد، لكن هذه الدورة قوية وال يوجد مكان لحلول وسط انسحبتلربما ( مونتي كارلو

  0410مرسيدس يستبعد تكرار سيناريو  11/04/2013 

روزبرغ من السباق االفتتاحي وحل  رابعا في الثاني، ما دفع البعض إلى الحديث  انسحب

 عن أن  الفريق األلماني

 تشيكيا وصربيا واألرجنتين وكندا بحاجة إلى فوز واحد لبلوغ نصف النهائي 08/04/2013 

ض لها في ربع  انسحبيذكر أن  برديتش، المصنف سادسا عالميا،  إلصابة في كتفه تعر 

 نهائي دورة ميامي األسبوع الماضي أمام الفرنسي ريشار غاسكيه

  يدة لحامل اللقب في ربع النهائي والتعادل يسيطر على باقي المواجهاتبداية ج 07/04/2013 

ض لها في ربع نهائي دورة  انسحبو برديتش، المصنف سادسا عالميا، إلصابة في كتفه تعرَّ

 ميامي األسبوع الماضي أمام الفرنسي ريشار غاسكيه

  موراي وبرديتش وتسونغا وغاسكيه إلى الدور الثالث 25/03/2013 

األميركية فينوس وليامس التاسعة عشرة قبل مباراتها مع مواطنتها الشابة سلون  انسحبتو

 عاما 15لبالغة ستيفنز، ا

  السركال ينفي نفيا قاطعا نيته االنسحاب من انتخابات االتحاد اآلسيوي 24/02/2013 

من المعركة  سينسحبأال  يستمر السركال في ترشيحه إلى النهاية ووتوقع في الوقت ذاته 

 .قبل موعد االنتخابات، على حد قوله

  يدعم بن إبراهيم في انتخابات االتحاد اآلسيوي االتحاد الكويتي 24/02/2013 

أعتقد أن  يوسف السركال رئيس االتحاد اإلماراتي لن يستمر في ترشيحه إلى النهاية "

 ".من المعركة قبل موعد االنتخابات سينسحبو

  نادال إلى النهائي األول بعد عودته من اإلصابة 11/02/2013 

أيضا من بطولة أستراليا المفتوحة أولى  انسحبلكنه أعلن انسحابه الحقا لعدم جهوزيته، و

 .ربع الكبرى فتراجع مركزا واحدا وبات خامسا عالمياالبطوالت األ

  إصابات ألمانياالبرازيل بحلة جديدة أمام إنكلترا وفرنسا لالستفادة من  06/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139555-منافسة-عربية-تايلاندية-على-خلافة-بن-همام-المثير-للجدل-في-رئاسة-الاتحاد-الآسيوي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137659-سيمون-أول-الضحايا-ومشاركة-ديوكوفيتش-غير-مؤكدة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136796-مرسيدس-يستبعد-تكرار-سيناريو-2012.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136274-تشيكيا-وصربيا-والأرجنتين-وكندا-بحاجة-إلى-فوز-واحد-لبلوغ-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136274-تشيكيا-وصربيا-والأرجنتين-وكندا-بحاجة-إلى-فوز-واحد-لبلوغ-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136174-بداية-جيدة-لحامل-اللقب-في-ربع-النهائي-والتعادل-يسيطر-على-باقي-المواجهات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134374-موراي-وبرديتش-وتسونغا-وغاسكيه-إلى-الدور-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134374-موراي-وبرديتش-وتسونغا-وغاسكيه-إلى-الدور-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/130325-السركال-ينفي-نفيا-قاطعا-نيته-الانسحاب-من-انتخابات-الاتحاد-الآسيوي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/130325-السركال-ينفي-نفيا-قاطعا-نيته-الانسحاب-من-انتخابات-الاتحاد-الآسيوي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/130235-الاتحاد-الكويتي-يدعم-بن-إبراهيم-في-انتخابات-الاتحاد-الآسيوي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128132-نادال-إلى-النهائي-الأول-بعد-عودته-من-الإصابة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128132-نادال-إلى-النهائي-الأول-بعد-عودته-من-الإصابة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127503-البرازيل-بحلة-جديدة-أمام-إنكلترا-وفرنسا-للاستفادة-من-إصابات-ألمانيا.html
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ايضا العب وسط مانشستر يونايتد مايكل كاريك من تشكيلة المدرب روي  انسحبو

 .هودجسون الصابة في وركه تعرض لها في الدوري المحلي

  السعودية والعراق يتطلعان إلى بداية قوية مع الصين وإندونيسيا 06/02/2013 

ر عن االتحاد في التصنيف الشهري األخير الصاد 269واحتل  المنتخب الفريق المركز 

 2335، 2353)من النسخ الثالث األولى من البطولة القارية  انسحبالدولي للعبة، وهو 

على رغم  انسحب، ثم 2331قبل أن يحل  ثالثا في  2339، وفشل في التأهل لنسخة (2332و

 .2333تأهله من بطولة 

 فرق المجموعة تأمل بالتأهل والمغرب أمام المهمة األصعب 27/01/2013 

أيضا على أنغوال والرأس األخضر،  ينسحبما ينطبق على طرفي المباراة األولى، 

 واألخيرة يصيبها ما يصيب المغرب في الفوز كما في التعادل،

 العطية يسعى لفوز عاشر 22/01/2013 

وكان السائق القطري اضطر  إلى االنسحاب من المرحلة التاسعة لرالي داكار بسبب مشكلة 

 ضي أيضا ألسباب ميكانيكيةفي العام الما انسحبفي مضخة المياه، بعد أن كان 

  اإلماراتي يحول األحالم إلى واقع ويحرز اللقب« األبيض» 20/01/2013 

بقرار  2391مرتين في  انسحب، و2333والتحق العراق بالدورة في النسخة الرابعة عام 

 احتجاجا على التحكيم 2335سياسي و

 تقي الكويت على المركز الثالثنهائي مثالي بين اإلمارات والعراق والبحرين تل 18/01/013 

 2391مرتين في  نسحب، وا2333يذكر ان العراق التحق بالدورة في النسخة الرابعة عام 

 احتجاجا على التحكيم 2335بقرار سياسي و

  ركالت الترجيح تعاند الحلم البحريني وتحمل العراق إلى النهائي 17/01/2013 

 2391مرتين في  بانسح، و2333يذكر أن  العراق التحق بالدورة في النسخة الرابعة عام 

 .2335بسبب غزو الكويت عام  1552حتى  2331، وأُبعد من 2335و

  «أسود الرافدين»صاحب األرض المتعطش للقب في امتحان صعب مع  15/01/2013 

 2391مرتين في  انسحب، و2333ذكر ان العراق التحق بالدورة في النسخة الرابعة عام ي

 .2335بسبب غزو الكويت عام  1552حتى  2331، وابعد من 2335و

ً من األخضر السعودي والكويت تستهل حملة الدفاع عن لقبها  08/01/2013  ً مهما العراق يقتنص فوزا

  نبفوز على اليم

من الدورة  فانسحبولم تكن مشاركة منتخب العراق في البطولة منتظمة ألسباب كثيرة، 

 بقرار سياسي 2391السادسة في اإلمارات عام 

 

 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125909-فرق-المجموعة-تأمل-بالتأهل-والمغرب-أمام-المهمة-الأصعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125909-فرق-المجموعة-تأمل-بالتأهل-والمغرب-أمام-المهمة-الأصعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125376-العطية-يسعى-لفوز-عاشر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125376-العطية-يسعى-لفوز-عاشر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124959-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124716-نهائي-مثالي-بين-الإمارات-والعراق-والبحرين-تلتقي-الكويت-على-المركز-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124573-ركلات-الترجيح-تعاند-الحلم-البحريني-وتحمل-العراق-إلى-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124573-ركلات-الترجيح-تعاند-الحلم-البحريني-وتحمل-العراق-إلى-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124183-صاحب-الأرض-المتعطش-للقب-في-امتحان-صعب-مع-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123357-العراق-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-الأخضر-السعودي-والكويت-تستهل-حملة-الدفاع-عن-لقبها-بفوز-على-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123357-العراق-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-الأخضر-السعودي-والكويت-تستهل-حملة-الدفاع-عن-لقبها-بفوز-على-اليمن.html


 

977 

 

 السبيل

Verbo اقتصاد-سحب  

N.  Fecha  

 بالمئة 9تدخل في مشروع نابوكو بشراء « سويسغاز دو فرانس » 13/05/2013 

ار في )بينما كانت المجموعة النمساوية اعادت شراء حصص شركة كهرباء رينانيا فيستفاليا 

 .من المشروع انسحبتالتي ( اي

  آخر العمال الكوريين الجنوبيين يغادرون موقع كايسونغ الصناعي المشترك 30/04/2013 

ألفا في وقت كان التوتر على أشده في شبه الجزيرة  56منه موظفيها ال سحبتنيسان  9وفي 

 ...الكورية

 قبرص خيبت آمال المستثمرين الروس لكنهم ال يعتزمون الرحيل  17/04/2013 

من جهته، اعتبر خريستودولوس انغاستينيوتيس مدير الوكالة القبرصية لتشجيع االستثمار ان 

 ".، لكن اعتقد ان غالبية الشركات الدولية ستبقى في قبرصستسحبرؤوس االموال "

  تـوقـف التنـقيب عـن الغـاز في الربع الخالي بالسعودية« شـل» 08/03/2013 

رويال داتش شل قريبا  تنسحبقالت أربعة مصادر مطلعة بصناعة النفط إن من المتوقع أن 

 من مشروع مشترك

  ينوي بيع استثماراته الفندقية بحجة عدم االستقرار السياسي« الضمان» 20/02/2013 

من كل االستثمارات وتغلق أبوابها، وتعيد األموال إلى المواطنين، فال داعي  تنسحبأن "

 ".لوجودها في هذه الحالة

 

 

رأي- السبيل  

Verbo انسحب 

N.  Fecha  

  !إنه فنان مستنقعي المزاج..ماذا يريد هذا المتخلف 26/05/2013 

من المؤتمر تضامنا مع الزعيم التركي أردوغان احتجاجا على كلمات  ينسحبكما لم 

 الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز

  اللقاء التشاوري في مدريد 25/05/2013 

ومن الشخصيات البارزة التي حضرته، الدكتور عبد القادر الكتاني، وعدد من النشطاء، مثل 

رفضه كل أشكال “ فيما بعد، مؤكدا   انسحبوالذي )ابراهيم كوكي، ممثل اتحاد التنسيقيات،

 “التفاوض مع النظام المجرم والتنازل عن ثوابت الثورة

  أيها الرفيق صحح معلوماتك وراجع أفكارك 22/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143708-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139361-آخر-العمال-الكوريين-الجنوبيين-يغادرون-موقع-كايسونغ-الصناعي-المشترك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139361-آخر-العمال-الكوريين-الجنوبيين-يغادرون-موقع-كايسونغ-الصناعي-المشترك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137611-قبرص-خيبت-آمال-المستثمرين-الروس-لكنهم-لا-يعتزمون-الرحيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137611-قبرص-خيبت-آمال-المستثمرين-الروس-لكنهم-لا-يعتزمون-الرحيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132267-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129704-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143163-ماذا-يريد-هذا-المتخلف-إنه-فنان-مستنقعي-المزاج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143035-اللقاء-التشاوري-في-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143035-اللقاء-التشاوري-في-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142622-أيها-الرفيق-صحح-معلوماتك-وراجع-أفكارك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142622-أيها-الرفيق-صحح-معلوماتك-وراجع-أفكارك.html
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ونف ذوا مخططهم في الهجوم على مصر، ولم ينسحبوا إال  بأمٍر من زعيمي دولتي أمريكا 

 آنذاكوروسيا 

  تجربة الرجل القوي لم تسفر عن مزيد من االستقرار 21/05/2013 

 1525في الوقت الذي كانت فيه القوات األمريكية تنسحب من العراق عام 

 هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية 08/05/2013 

من المشهد السياسي، ويهرب  ينسحبحتى فر زين العابدين بن علي ليكون أول زعيم عربي 

 .خلسة في جنح الليل

  خطيئة أخرى للجنة المبادرة العربية 05/05/2013 

دا  عربيا  رسميا  باالعتراف فضال  عن تأكيد التمس ك بالمبادرة الكا نت تعهُّ رثية التي تضم 

 .2333من األراضي المحتلة في حرب حزيران  انسحببالكيان الصهيوني إذا ما 

بعد أن بذل جهدا  في السنتين األوليين من عهده األول من محاولة  انسحببل أن  أوباما نفسه 

ى بحل  الدولت  ينالسعي من خالل المفاوضات لتحقيق ما يسم 

 !استهداف وزير اإلعالم المصري 04/05/2013 

كما أشاعوا، وإن كان لكان الوفد الذي يرأسه  ينسحبلم يكن هناك وفد رسمي مصري حتى 

 .الوزير، ولكن حضور الملتقى يكون وفق الدعوات الشخصية

  «التعيينات تحت ضغط النواب» 29/04/2013 

من العراق وتركته  انسحبتوأال فلتعلموا أن  التواطؤ بينكم وبين أمريكا ليس خفيا ، فهي التي 

 فريسة سهلة

  «تل أبيب»نقاط االتفاق واالختالف مع .. هيغل في المنطقة 29/04/2013 

عشرات اآلالف من جنودها من أوروبا، ودفعت بهم إلى  سحبتحيث إن الواليات المتحدة 

 .منطقة جنوب شرق آسيا

  حقيقة ما جرى بالحويجة العراقية 27/04/2013 

من الساحة بعد أن اعتدت  انسحبتورغم الموقف السلمي للمتظاهرين، فإن القوات الحكومية 

 بالعصي والهراوات والمياه على المعتصمين

  بغلة دمحم علي 19/04/2013 

من فورهم وأدركوا  انسحبواما حضر القوم الغاضبون للمكان وشاهدوا البغلة وعرفوها ول

 .أنهم في مواجهة زعيم المدينة وحاميها جدا بجد

  «القوة والضعف»أمام اختبار أمريكا وأوروبا  05/04/2013 

كان جدي يقاتل في صفوف حملة فرنسا، إال  أن  سالحه المضاد للطيران لم يصمد أمام 

 من موقع إلى آخر فانسحبطائرات ستوكا األلمانية، 

 النواب يرفعون أسعار الكهرباء 04/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142429-تجربة-الرجل-القوي-لم-تسفر-عن-مزيد-من-الاستقرار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142429-تجربة-الرجل-القوي-لم-تسفر-عن-مزيد-من-الاستقرار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140425-هرمنا-من-أجل-هذه-اللحظة-التاريخية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140425-هرمنا-من-أجل-هذه-اللحظة-التاريخية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139949-خطيئة-أخرى-للجنة-المبادرة-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139949-خطيئة-أخرى-للجنة-المبادرة-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139218-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139216-هيغل-في-المنطقة-نقاط-الاتفاق-والاختلاف-مع-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138890-حقيقة-ما-جرى-بالحويجة-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138890-حقيقة-ما-جرى-بالحويجة-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137925-بغلة-محمد-علي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137925-بغلة-محمد-علي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135879-أمريكا-وأوروبا-أمام-اختبار-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135714-النواب-يرفعون-أسعار-الكهرباء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135714-النواب-يرفعون-أسعار-الكهرباء.html
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هنا نقول إن الكرة في ملعب النواب، فهم على المحك وعليهم ان يقرروا إما ان يقفوا مع 

 .لمصلحة خياالتهم الخاصة ينسحبواجيوب الفقراء، او ان 

 تعاني ارتباكاً إستراتيجياً « إسرائيل» 02/04/2013 

االنسحاب األحادي الجانب من مناطق واسعة من الضفة الغربية، لكنهم يواجهون بمعارضة 

 ينسحبونالتي  إسرائيلية داخلية واسعة، بسبب احتمال سيطرة قوى المقاومة على األرض

 .منها

  انقسام هنا وانسجام هناك 23/03/2013 

 المقاتلون األكراد باتجاه العراق ينسحبوبناء عليه يوقف إطالق النار و

  !أين السياسة؟ 05/03/2013 

حيث ال يخطر على بال أحد أن يهاجم البلطجية الشرطة مستخدمين العصى والشوم 

 الشرطة فتنسحبواألسلحة البيضاء، 

  إلی متی تدافع إيران عن األسد؟ 25/02/2013 

من المعادلة  انسحبتوغيرها من الحركات الفلسطينية « حماس»وحري بنا أال  نغفل أن  

 السورية وانحازت إلى المعارضة

  األردن ال يملك خيارات تجاه األزمة السورية 24/02/2013 

يؤكد أن خيارات األردن محدودة وال تتعدى المساعدة في التدخل العسكري، لكن المعضلة 

 .من اللعبة وأخذ حال المتفرج انسحبتكمن في أن الحليف االساس وهو واشنطن 

  أمريكا ال تريد وأوروبا ال تستطيع: سياسة التدخل 19/02/2013 

تستعيد اسمها، فيما « البطاطا المقلية الفرنسية»بدأت « بطاطا الحرية المقلية»وبدال  من 

 .من العراق تنسحبكانت القوات األميركية 

  صعود األكراد في سوريا 11/02/2013 

النظام السوري المحاَصر من المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة في الشمال  انسحب

 .1521والشمال الشرقي من البالد منذ صيف 

  القوى الدولية ليست متخاذلة 07/02/2013 

 وانهزم؟ انسحبوكنتم أول من  33ألم تجروا مصر إلى حرب سنة 

  ثالثي والنبع واحد« حماس»، «الجهاد»، «فتح» 07/02/2013 

 .الكثيرين من شباب اإلخوان المسلمين تسحبواستطاعت الحركة أن 

  ما الخطوة التالية بالنسبة لمالي والجزائر؟ 30/01/2013 

، ما وضع حد ا  لجهود 1526كانون الثاني  3آغ غالي من المفاوضات مع باماكو في  انسحب

 .ن التوص ل إلى حل  دبلوماسي للصراع في ماليالجزائر لضما

  هل حط الربيع العربي رحاله في بالد الرافدين؟ 27/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135474-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134066-انقسام-هنا-وانسجام-هناك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134066-انقسام-هنا-وانسجام-هناك.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131865-أين-السياسة؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130423-إلی-متی-تدافع-إيران-عن-الأسد؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130423-إلی-متی-تدافع-إيران-عن-الأسد؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130224-الأردن-لا-يملك-خيارات-تجاه-الأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130224-الأردن-لا-يملك-خيارات-تجاه-الأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/129489-سياسة-التدخل-أمريكا-لا-تريد-وأوروبا-لا-تستطيع.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/128124-صعود-الأكراد-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/128124-صعود-الأكراد-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127744-القوى-الدولية-ليست-متخاذلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127744-القوى-الدولية-ليست-متخاذلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127740-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125916-هل-حط-الربيع-العربي-رحاله-في-بلاد-الرافدين؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/125916-هل-حط-الربيع-العربي-رحاله-في-بلاد-الرافدين؟.html
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 ة من العراقالقوات األمريكي انسحبتقبل عام 

المالكي القوات المشاركة في  يسحبلن يتحركوا من مواقعهم قبل أن « البشمركة»أن  جنود 

 «عمليات دجلة»

  مالي مسرح حرب جديدة 17/02/2013 

 قوات بالده من أفغانستان سحبففي وقت يبادر إلى 

 

 

محليات-السبيل  

        Verbo انصاع 

 N.  Fecha  

  محاولة انتحار فتاة عن جسر عبدون 59/02/2013 

تماما ألوامر رجال األمن ولم ترفض توجيهاتهم، مؤكدا انها لم تقاوم  انصاعتمبينا انها 

 .او ترفض مغادرة الموقع بسالم، على حد قوله

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo انصاع 

 N.  Fecha  

 األسد بشار حافظ يرأسه أن إلبني أريد ال :للمحقق قلت :سكاف مي 15/05/2013 

 .أنصاعمت ولم أخرج مكرهة، وأنني لم 

 ''الكردستاني'' بانسحاب تركي حيبتر 27/04/2013 

لمطالبه  تنصاعاألمة التركية لن تستسلم تحت أي شروط لحزب العمال الكردستاني أو "

 ."الخائنة

  يساري تحّول إلى القاعدة.. إياد غالي 23/02/2013 

لمطالبهم يواجه العقاب بالرجم  ينصاعومن ال . وتقدم األموال للرجال والنساء ليتزوجوا

 .وقطع األيدي وغيرها

 

 

 

 

 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124577-مالي-مسرح-حرب-جديدة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124577-مالي-مسرح-حرب-جديدة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136384-محاولة-انتحار-فتاة-عن-جسر-عبدون.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136384-محاولة-انتحار-فتاة-عن-جسر-عبدون.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142351-%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138931-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124923-إياد-غالي-يساري-تحوّل-إلى-القاعدة.html
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اقتصاد-السبيل  

Verbo انصاع 

 N.  Fecha  

  «حرب عمالت»مجموعة العشرين تجتمع في موسكو لتفادي  23/01/2013 

البنك المركزي الياباني لضغوط الحكومة التي قررت ضخ كميات من العملة  انصاعوقد 

 لدعم االقتصا

 

 

رأي-السبيل  

Verbo انصاع 

 N.  Fecha  

  «فوق حقه دقه» 13/05/2013 

 للعهر اإلسرائيلي تنصاعأخيرا، على الحكومة أن تبذل جهدا في ملف األسرى، وأال 

  إعالم بائس 12/05/2013 

 اإلعالم دون اعتراض من خالل مكالمة هاتفية ينصاعفي بالدنا العربية 

  وسعار في رام هللا..فرحة وابتهاج في غزة 23/05/2013 

معاهدات السالم التي أبرمتها مع الفلسطينيين بزعامة ياسر عرفات ومحمود عباس وأحمد 

 لها ولكل االتفاقات تنصاعقريع، ورفضت أن 

 عندما يتداعى الوجهاء  51/05/2013 

هل إجراء , للقانون؟ وأيضا ينصاعونللوجهاء بحكم من  ينصاعونثم، هل الذين 

 العطوات والصلح بين المتخاصمين يؤمن الحقوق والكرامات حقا؟

  اإلجهاض وضرورة االستمرارالحراك بين محاوالت  52/06/2013 

فكما يبدو، فإن المطلوب . أن هذا الشعب هو شعب غوغائي غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه

 صاغرا  لنهج إعادة التدوير السياسي ينصاعمن الشعب أن 

  االعتصامات الشخصية وهيبة الدولة 12/01/2013 

للمطالبات وأحيانا تتم تفاهمات من  ينصاعونالغريب أن المسؤولين في الدولة غالبا ما 

 تحت الطاولة

  أمام رغبات مديري المدارس ضربة موجعة للميدان« التربية»تراجع  12/01/2013 

 .لرغبات مركز الوزارة ينصاعوالويل ألي مدير تربية ال 

  لن يغامر عربيات 25/01/2013 

ألمره وتنخرط  تنصاعأنه َمعنِيٌّ بتحطيم الرموز الوطنية عن قصد وسبق إصرار ما لم 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128991-مجموعة-العشرين-تجتمع-في-موسكو-لتفادي-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143750-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142490-إعلام-بائس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142490-إعلام-بائس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141799-فرحة-وابتهاج-في-غزة-وسعار-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139682-عندما-يتداعى-الوجهاء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139682-عندما-يتداعى-الوجهاء.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131678-الحراك-بين-محاولات-الإجهاض-وضرورة-الاستمرار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129900-الاعتصامات-الشخصية-وهيبة-الدولة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129900-الاعتصامات-الشخصية-وهيبة-الدولة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129897-تراجع-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127977-لن-يغامر-عربيات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127977-لن-يغامر-عربيات.html


 

982 

 

 .في برنامجه

  حديث الثورة السورية 22/02/2013 

 فانصاعلماذا أمريكا نفسها، في قضية انسحاب األسد من بيروت أنذرته ثالثة أيام، 

 كاألرنب وخرج

 

 

محليات -السبيل  

Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 بالزرقاء الدفاعية للمعدات مصنعا يفتتح الملك 30/05/2013 

مجموعة كادبي االستثمارية لتعمل كذراع تجاري واستثماري لمركز الملك عبدهللا  وتأسست

 .الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له

مدنية / يشار إلى أن مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير هو مؤسسة عسكرية 

 2333بإرادة ملكية في عام  تأسستمستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة األردنية، وقد 

 الشرعي الخطاب لفهم اجتهادي أصولي فكر صياغة 30/05/2013 

عليها من  يتأسسويقف الكتاب على الجوانب المنهجية في النظرية النقدية األصولية، وما 

 أبعاد مفاهيمية وموضوعية وتاريخية

 بالمئة 016 بنسبة والبحرين األردن بين المسافرين عدد ارتفاع 13/05/2013 

 ، وهي مملوكة بالكامل لمملكة البحرين2355شركة طيران الخليج عام  تأسََّستو

 العربي الربيع بزمن الحرية فضاء نحو أردنية انطالقة ..االستقالل 13/05/2013 

ئاسة رشيد طليع أول أول حكومة إلمارة شرق األردن بر تأسستوقبل هذا التاريخ، كانت قد 

 2312نيسان  22في 

 والمجتــمع الفرد في الربانيــة آثار من 23/05/2013 

ال مجرى العالم، وتشكل فيهما تاريخ  وهذان العقدان من الزمان غيَّرا وجه األرض، وحوَّ

جديد في المنطقة والعالم كله ما تزال أصداؤه تتردد حتى اآلن، وتنبني عليها سياسات 

 .عليها مواقف وأحداث شرقا  وغربا   تتأسسو

ً  ينفذون الكهرباء شركة عمال 53/05/2013  ً  إضرابا  العمل عن مفتوحا

إدارة الشركة القائلة إن اإلضراب غير قانوني، كونه صادرا عن « حجة»ورفض مرعي 

 …مؤخرا تأسستالنقابة المستقلة لعمال الكهرباء التي 

  تعرض تجربتها في التعامل مع المكفوفين" التنمية" 13/02/2013 

في دولة قطر الشقيقة ألغراض  تأسسواالتحاد العربي للمكفوفين هو منظمة غير حكومية، 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124023-حديث-الثورة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124023-حديث-الثورة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/143896-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143813-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-216-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143196-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/141792-%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%85%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140091-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139174-التنمية-تعرض-تجربتها-في-التعامل-مع-المكفوفين.html
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 .المحافظة على مصالح األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية

  تحتفل بيوم اليتيم« التنمية» 19/02/2013 

تسعين  2356عام  تأسستفضال عن معرض لرسومات االطفال، وتضم المؤسسة التي 

 .عاما 21طفال من عمر يوم واحد الى عمر 

  !اليافاوي..القطان الحمويالمجاهد حسن  12/02/2013 

 ...2355عام  تأسستالمعروف أن  رابطة رجال الثورة السورية الكبرى 

  الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسطاألردن يتسلم رئاسة  21/02/2013 

بقرار من المؤتمر الوزاري  تأسستأن الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 

 1556في نابولي عام ( عملية برشلونة ) بالشراكة االورو ـ متوسطية 

  التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب ضد المنطق السياسي« عقلنة»دعوة إلى  53/02/2013 

منفتحة وليست "على منظور جديد للوحدة من منطلق أن الهوية  تتأسسأن التعددية يجب أن 

 ٬"أزلية

الفـساد والرشى والعموالت لتمرير اتفاقيات »نـــواب يتهمــــون مسؤولـين سابقين بـ 52/02/2013 

 « النفط

وقد  1553وان الحكومات السابقة قامت بتوقيع اتفاقية مع احدى الشركات في شهر ايار عام 

 الشركة التي وقعت معها االتفاقية آنذاك بعد شهرين تأسست

  وصول أول رحلة جوية للخطوط التركية تربط العقبة باسطنبول 52/02/2013 

بأسطول مؤل ف من خمس  2366في عام  تأسستجدير بالذكر أن  الخطوط الجوية التركية 

 "تحالف ستار"طائرات فقط، وهي عضو في 

  تطلق حملة تبرعات إلنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في غزة« شريان الحياة» 13/06/2013 

فيها برئاسة  تأسستوأضاف ان لجنة شريان الحياة االردنية هي فخر للنقابات المهنية التي 

 ...نقيب المهندسين السابق المهندس وائل السقا

  الشاعر عبدالكريم المالح يغرد في نادي الرواد الثقافي 13/06/2013 

مشروع النادي بما يخدم االدب والحياة الثقافية في األردن ويسهم في تقدمها  تأسسوقد 

 .وتطورها

  يدرج موضوعات جديدة للوقاية من اإلصابات« فكر أوالً »مشروع  13/06/2013 

بتوجيهات من جاللة  1555عام  تأسستيشار الى ان الجمعية الملكية للتوعية الصحية 

 الملكة رانيا العبدهللا لزيادة الوعي الصحي

 مفوضية العقبة تساهم في تمويل مؤتمر تطبيعي  15/06/2013 

من قبل جامعة كاليفورنيا في عام  تأسسيذكر ان منتدى روزنبرغ العالمي لسياسات المياه 

 بمنحه وقفية تكريما  للرئيس السابق لمجلس إدارة بنك امريكا ريتشارد روزنبرغ 2333

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139065-
http://www.assabeel.net/old/رواق/138171-المجاهد-حسن-القطان-الحموي-اليافاوي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136454-دعوة-إلى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135779-نـــواب-يتهمــــون-مسؤولـين-سابقين-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135779-نـــواب-يتهمــــون-مسؤولـين-سابقين-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135771-وصول-أول-رحلة-جوية-للخطوط-التركية-تربط-العقبة-باسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135771-وصول-أول-رحلة-جوية-للخطوط-التركية-تربط-العقبة-باسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134653-
http://www.assabeel.net/old/رواق/134471-الشاعر-عبدالكريم-الملاح-يغرد-في-نادي-الرواد-الثقافي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/134471-الشاعر-عبدالكريم-الملاح-يغرد-في-نادي-الرواد-الثقافي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134451-مشروع-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134312-مفوضية-العقبة-تساهم-في-تمويل-مؤتمر-تطبيعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134312-مفوضية-العقبة-تساهم-في-تمويل-مؤتمر-تطبيعي.html
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  مفوضية العقبة تساهم في تمويل مؤتمر تطبيعي 12/06/2013 

من قبل جامعة  تأسسالعالمي لسياسات المياه " روزنبرغ"من الجدير بالذكر بأن منتدى 

 ...2333كاليفورنيا في عام 

  ومطالبات بإعادة افتتاحها.. شهور على إغالق مكتبة بلدية السلط  0 29/06/2013 

السلط )درستها العريقة فقبل عدة عقود كانت منارة العلم األولى وقبلة طالبية في األردن بم

 م2316عام  تأسستالتي ( الثانوية

  ثقافة النخب واأليديولوجيا أدت بنا إلى المصائب: سماوي 53/06/2013 

 ... على اساس خطاب عروبي تنويري تأسسواشار الى ان االردن 

كانت على يد احد ابناء حزب  2312عام  تأسستولفت الى ان اول حكومة اردنية 

 االستقالليين وهو رشيد طليع الدرزي اللبناني

  الجامعة األردنية تشارك في المؤتمر العالمي 22/01/2013 

هي منظمة ( اياستا)يشار الى أن المنظمة العالمية العالمية لتبادل الطلبة للخبرات الفنية 

 تتبع تنظيميا  لليونسكو 2329عام  تأسستمستقلة غير ربحية 

  التركيز على تبديد الخرافات في مكافحة السرطان 55/01/2013 

يشكل الرابع من شهر شباط يوما عالميا لمكافحة السرطان، ضمن مبادرة من االتحاد الدولي 

 في جنيف 2366عام  تأسسلمكافحة السرطان الذي 

 باحثة تمزج بين التراث األردني والفلسطيني وتنقل إلى العالم  51/01/2013 

في ذكرى  2333ايلول العام  3في  تأسسإن الجائزة تتبع لصندوق االمير كالوس الذي 

 ميالده السبعين تكريما لدعمه للثقافة والتنمية

  خطة لمواجهة الكوارث والحوادث البحرية في المياه اإلقليميــة األردنيــة وخليج العقــبة 11/02/2013 

وباشرت العمل في الميناء عام  تأسستيذكر ان شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية 

 ، بهدف خدمة الميناء وتعزيز المنظومة المينائية1553

  تجري انتخابات نادي الموظفين االثنين« األردنية» 23/02/2013 

 ومقره داخل الحرم الجامعي 2336عام  تأسسار الى ان نادي موظفي الجامعة الذي يش

  واألميرة بديعةبدء الحوسبة الصحية لمستشفيي األميرة رحمة  23/02/2013 

، وهو مستشفى تحويلي 2332في عام تأسس يشار الى ان مستشفى األميرة بديعة التعليمي 

 يخدم إقليم الشمال

  األمير الحسن يبعث نسخة من الميثاق االجتماعي العربي لألزهر الشريف 59/02/2013 

لة وحكم القانون ومرتكزات الميثاق على قيم الحرية والمساواة والمشاركة والعدا يتأسسو

 الفكر الديمقراطي

  مليون دوالر لالجئين السوريين من الجالية المسلمة في أســـتراليا 52/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134242-مفوضية-العقبة-تساهم-في-تمويل-مؤتمر-تطبيعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134242-مفوضية-العقبة-تساهم-في-تمويل-مؤتمر-تطبيعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133665-4-شهور-على-إغلاق-مكتبة-بلدية-السلط-ومطالبات-بإعادة-افتتاحها.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132082-سماوي-ثقافة-النخب-والأيديولوجيا-أدت-بنا-إلى-المصائب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128171-الجامعة-الأردنية-تشارك-في-المؤتمر-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128171-الجامعة-الأردنية-تشارك-في-المؤتمر-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127355-التركيز-على-تبديد-الخرافات-في-مكافحة-السرطان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127355-التركيز-على-تبديد-الخرافات-في-مكافحة-السرطان.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/126924-باحثة-تمزج-بين-التراث-الأردني-والفلسطيني-وتنقل-إلى-العالم.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/126924-باحثة-تمزج-بين-التراث-الأردني-والفلسطيني-وتنقل-إلى-العالم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125280-خطة-لمواجهة-الكوارث-والحوادث-البحرية-في-المياه-الإقليميــة-الأردنيــة-وخليج-العقــبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125280-خطة-لمواجهة-الكوارث-والحوادث-البحرية-في-المياه-الإقليميــة-الأردنيــة-وخليج-العقــبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124599-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124443-بدء-الحوسبة-الصحية-لمستشفيي-الأميرة-رحمة-والأميرة-بديعة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123432-الأمير-الحسن-يبعث-نسخة-من-الميثاق-الاجتماعي-العربي-للأزهر-الشريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123432-الأمير-الحسن-يبعث-نسخة-من-الميثاق-الاجتماعي-العربي-للأزهر-الشريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123171-مليون-دولار-للاجئين-السوريين-من-الجالية-المسلمة-في-أســـتراليا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123171-مليون-دولار-للاجئين-السوريين-من-الجالية-المسلمة-في-أســـتراليا.html
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وتتمتع  2392في بريطانيا عام  تأسستواإلغاثة اإلسالمية عبر العالم، منظمة غير حكومية 

 بعضوية استشارية بالمجالس االجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة

  قبل وقوع الفأس بالرأس. .انتخابات األردن: «القدس العربي» 52/02/2013 

على المصالح الفردية وليس  وتتأسس، "هالمية"ستكون  1526الكتل المتوقعة في برلمان 

 على البرامج السياسية

 

 

عربي و دولي -السبيل  

Verbo تأسس 

N.  Fecha  

ً  مسجداً  يحرقون بوذيون 65/05/2013   بميانمار ومنازل أثريا

في شباط الماضي على يد  تأسستالتي - 333واتهمت مصادر محلية ما تعرف بحركة 

 بالمسؤولية عن أعمال الحرق -في مانداالي  راهب

 للسلفيين مؤتمر عشية تونس في قصوى أمني تأهب حالة 23/05/2013 

 1522كانون الثاني 22بعد الثورة التي أطاحت في  تأسستيذكر ان أنصار الشريعة 

 .بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي

 العودة حق من تنتقص ال مواطنة..األردن في الالجئون 25/05/2013 

، أي  بعد أقل من عام على النكبة، ومخيم 2323أول مخيم في مدينة الزرقاء عام  تأسسو

ان عام 2352إربد في العام   2351، ومن ثم مخيم الحسين في عم 

 دمشق قرب زينب السيدة مقام عن «الدفاع» أثناء قتل عراقي تشييع 53/05/2013 

" ائب سيد الشهداءكت"ينتمي الى مجموعة تطلق على نفسها اسم ( عاما 13)فان العيساوي 

 ."حماية المقدسات الشيعية في سوريا"قبل عام في البصرة بهدف  تأسست

 البلغارية االنتخابات يخوض عربي 29/02/2013 

أتى ذلك في سياق االستجابة للتحديات التي طرحتها االحتجاجات والتي دفعت األحزاب 

 …2393معظمها بعد انهيار جدار برلين عام  تأسسالبلغارية األخرى التي 

ً  تهدد يانغ بيونغ 25/02/2013   نووية بحرب مجددا

التي انتهجتها كوريا الجنوبية بين " دبلوماسية الشمس المشرقة"الموقع في سياق  تأسسو

 …1559و 2339

 لنا امتداد النصرة جبهة :بالعراق القاعدة تنظيم 25/02/2013 

هو تنظيم مسلح يعتبر مظلة لعدد من " دولة العراق اإلسالمية"يذكر أن ما يعرف بـ

 .في العراق 1553أكتوبر  25في  تأسستالجماعات اإلسالمية التي تدعي الجهاد و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122739-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143908-%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142103-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141526-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140292-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%C2%BB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137875-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136704-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136700-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%A7.html
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 «األونروا» مساعدات تقليص على احتجاجا نفسه إحراق يحاول فلسطيني 53/02/2013 

 «األونروا»إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى ووكالة األمم المتحدة 

(UNRWA)  2323بموجب قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول  تأسست 

 فرنسا في المدارس أفضل قائمة تتصدَّر إسالمية ثانوية 30/03/2013 

أن المدرسة " التايمز"عن تقرير لصحيفة " بي بي سي"ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية 

  1556عام  تأسَّست

 السابق األركان لرئيس المؤبد السجن يطلب التركي االدعاء 18/03/2013 

افظة ، تقول أن هدفها المح2333عام  تأسستيذكر أن شبكة أرغنكون هي منظمة سرية، 

 على العلمانية في تركيا

 إلصالحيين محاكمة أول في «واضحة انتهاكات» :اإلمارات 09/03/2013 

الدولة  تأسستالذي  2332باالضافة لمطالبتهم بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 

 .عليه، والتأكيد على ضرورة استقالل القضاء عن محكمة أمن الدولة

 العراق في مدني بعصيان وتهديدات قتلى خمسة 08/03/2013 

بالمقام األول لمواجهة  تأسستوهي تجمعات عشائرية -يُشار إلى أن عناصر الصحوات 

يتعرضون لعمليات تصفية  -تنظيم القاعدة بدعم من القوات األميركية والحكومة العراقية

 متواصلة من عناصر مسلحة

 إلصالحيين محاكمة أول في "واضحة انتهاكات" :االمارات 07/03/2013 

الدولة  تأسستالذي  2332باالضافة لمطالبتهم بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 

 .عليه، والتأكيد على ضرورة استقالل القضاء عن محكمة أمن الدولة

 األسد ضحايا إلغاثة بريطانية حملة ..''لسوريا خبزنا'' 06/03/2013 

أصال  لهذه الغاية بعد أن تدهورت األحوال  تأسستفضال  عن العديد من الجمعيات التي 

 .اإلنسانية في سوريا

 اإلسالم كراهية تجريم يجب :أردوغان 27/02/2013 

مجلس األمن من أجل السلم العالمي، ومن أجل خدمة  يتأسسألم "وتسائل أردوغان مستنكرا  

 "؟السالم في العالم

 تونس في الثورة حماية رابطة رئيس استقالة 18/02/2013 

 الرابطة الوطنية لحماية الثورة بشكل قانوني في حزيران الماضي  تأسستو

  من مجاهدي خلق اإليرانية في العراق 1مقتل  10/02/2013 

أن منظمة مجاهدي الشعب اإليراني أو منظمة مجاهدي خلق اإليرانية هي أكبر وأنشط 

 ...2335المنظمة العام  تأسستيرانية، إذ حركة معارضة إ

  السعوديمقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء  2013//01/02 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136460-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135127-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8E%D9%91%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133698-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132368-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132356-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132205-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132006-%D8%AE%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130888-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129275-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127985-مقتل-5-من-مجاهدي-خلق-الإيرانية-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126818-مقرن-بن-عبد-العزيز-نائباً-ثانياً-لرئيس-مجلس-الوزراء-السعودي.html
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ويرسخ التعيين الجديد رغبة العائلة المالكة في استمرار تولي الجيل االول من ابناء عبد 

 .2361عام  تأسستالعزيز المناصب المهمة في المملكة التي 

  اآلالف يشاركون بمراسم تشييع قتلى احتجاجات الفلوجة 26/01/2013 

ة وسط الفلوجة وشارك علماء الدين وشيوخ العشائر في التشييع الذي انطلق من الحديقة العام

 ...1552نيسان / في شهر إبرلي تأسستوهي التي " مقبرة الشهداء"الى 

  القديم في حمى االنتخابات اإلسرائيليةسقوط الخطاب السياسي  22/01/2013 

على أيدي آرييل شارون بعد انشقاقه  تأسسفحزب كاديما الذي يتزعمه شاؤول موفاز والذي 

 عن الليكود أثر قراره االنسحاب من غزة

 

 

رياضة -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha  

  مستقبل بالتر يخطف األضواء من عملية اإلصالحات عشية انعقاد اللجنة العمومية لفيفا 65/05/2013 

والمكونة  2323عام  تأسستوأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا، المنظمة الدولية التي 

 دولة أوروبية لكنها منفصلة وليست جزءا من االتحاد األوروبي 23من 

  فابريغاس تحت مجهر مانشستر يونايتد إلى جانب فياليني وتياغو الكانترا 65/05/2013 

ويبحث برشلونة إمكانية منح فابريغاس دورا أكثر تأثيرا في الفريق الذي يرتبط به الالعب 

 فيه، لكنه غير متأكد من مواصلة المشوار معه تأسسعاما عاطفيا كونه  13البالغ من العمر 

  بالتر ضد اعتماد السن القانونية في رئاسة الفيفا 19/05/2013 

والمكونة  2323عام  تأسستوأشار التقرير الذي نشره مجلس اوروبا، المنظمة الدولية التي 

 دولة اوروبية 23من 

  إيفيان إلى نهائي كأس فرنسا للمرة األولى 53/05/2013 

ونجيب ( 66)وكيفن بيريغو ( 15)ويانيك ساغبو ( 25)وسجل الصربي ميالن نينكوفيتش 

 .1553عام  تأسسسأهداف ايفيان الذي ( 95)باوية 

 الترامارثون البحر الميت يعزز رسالته اإلنسانية النبيلة  13/03/2013 

الجمعية بهدف مد يد العون والمساعدة للمرضى المحتاجين بتوفير المساعدة المالية  تأسست

 إلتمام بعض العمليات الجراحية المطلوبة لهم

عام  تأسستومن الجدير بالذكر أن جمعية العناية بمرضى الدماغ واألعصاب كانت قد 

 2335برئاسة األميرة ماجدة رعد لغاية عام  2393

  فيرغوسون ينوي مساعدة فريقه السابق دنفرملين 12/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125838-الآلاف-يشاركون-بمراسم-تشييع-قتلى-احتجاجات-الفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125838-الآلاف-يشاركون-بمراسم-تشييع-قتلى-احتجاجات-الفلوجة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125246-سقوط-الخطاب-السياسي-القديم-في-حمى-الانتخابات-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143942-مستقبل-بلاتر-يخطف-الأضواء-من-عملية-الإصلاحات-عشية-انعقاد-اللجنة-العمومية-لفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143942-مستقبل-بلاتر-يخطف-الأضواء-من-عملية-الإصلاحات-عشية-انعقاد-اللجنة-العمومية-لفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143939-فابريغاس-تحت-مجهر-مانشستر-يونايتد-إلى-جانب-فيلايني-وتياغو-الكانترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143939-فابريغاس-تحت-مجهر-مانشستر-يونايتد-إلى-جانب-فيلايني-وتياغو-الكانترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143567-بلاتر-ضد-اعتماد-السن-القانونية-في-رئاسة-الفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143567-بلاتر-ضد-اعتماد-السن-القانونية-في-رئاسة-الفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140653-إيفيان-إلى-نهائي-كأس-فرنسا-للمرة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140653-إيفيان-إلى-نهائي-كأس-فرنسا-للمرة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134525-الترامارثون-البحر-الميت-يعزز-رسالته-الإنسانية-النبيلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134525-الترامارثون-البحر-الميت-يعزز-رسالته-الإنسانية-النبيلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132950-فيرغوسون-ينوي-مساعدة-فريقه-السابق-دنفرملين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132950-فيرغوسون-ينوي-مساعدة-فريقه-السابق-دنفرملين.html
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وبلغ نصف  2339و 2332لقب الكأس عامي  2995عام  تأسسوأحرز دنفرملين الذي 

 .2333م نهائي كأس الكؤوس األوروبية عا

  جمعية الدماغ واألعصاب تنظم ألترامارثون البحر الميت العشرين 25/02/2013 

الجمعية بهدف مد يد  تأسستحيث تول ى رئاسة الجمعية الحقا األمير فراس بن رعد، وقد 

 ...العون والمساعدة للمرضى المحتاجين

 2393عام  تأسستالجدير بالذكر أن  جمعية العناية بمرضى الدماغ واألعصاب كانت 

 2335برئاسة األميرة ماجدة رعد لغاية عام 

لنشر الوعي  تأسستوهو الحدث الرئيسي الذي تنظ مه جمعية الدماغ واألعصاب، التي 

 والتثقيف حول أمراض الدماغ واألعصاب

  يجسد الحلم الكبيرشعار جديد ..سان جرمان 24/02/2013 

وحرصت إدارة النادي في الشعار الجديد على إبراز اسم مدينة باريس لما تمث له المدينة من 

 2335 في عام تأسسمرجعية للفريق الذي 

 لبث مباريات المنتخب « آي إم اجي»توقيع اتفاقية االتحاد مع شركة  07/02/2013 

عاما، مشيرا إلى ان هذه الشركة ترعى  55قبل  تأسستواستعرض ميلر تاريخ الشركة التي 

 شخصيات رياضية معروفة أمثال العبي التنس فيدرر وشارابوفا ونادال

  سان جيرمان يبدو المكان المثالي لعالمة بيكام التجارية 01/02/2013 

ويفتقر للتاريخ الذي ساعد أندية لعب لها بيكام في السابق مثل  2335النادي في  تأسسو

 .مانشستر يونايتد ولاير مدريد وميالنو

  أشهر 3حتى كاسياس يغيب عن المالعب  26/01/2013 

في لاير ولعب مع  تأسسعاما، الذي  62وذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن  لوبيز، البالغ 

 .ماليين يورو 2و 6.5، كل ف النادي الملكي بين 1553فريقه األول عام 

  المغرب وجنوب إفريقيا يطمحان إلى لقب ثان والرأس األخضر وافدة على النهائيات 14/01/2013 

وانضم  2391اتحادها عام  تأسساذ « صغيرة السن»رغم أنها ال تملك تاريخا كبيرا فهي 

 .1555والى االتحاد االفريقي عام  2393الى الفيفا عام 

  سعودياً يمر بفترة انتقاليةرايكارد يقود منتخباً  04/01/2013 

عام « فيفا»، انضم إلى االتحاد الدولي 2353عام  تأسس: الرياض، االتحاد: العاصمة

2353 

  «بطولتها»الكويت تدافع عن  04/01/2013 

، انضم 2331عام « فيفا»، انضم إلى االتحاد الدولي 2351عام  تأسس: الكويت، االتحاد

 2332إلى االتحاد اآلسيوي عام 

 

 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130578-جمعية-الدماغ-والأعصاب-تنظم-ألترامارثون-البحر-الميت-العشرين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130578-جمعية-الدماغ-والأعصاب-تنظم-ألترامارثون-البحر-الميت-العشرين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130245-سان-جرمان-شعار-جديد-يجسد-الحلم-الكبير.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127623-توقيع-اتفاقية-الاتحاد-مع-شركة-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126810-سان-جيرمان-يبدو-المكان-المثالي-لعلامة-بيكام-التجارية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126810-سان-جيرمان-يبدو-المكان-المثالي-لعلامة-بيكام-التجارية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125886-كاسياس-يغيب-عن-الملاعب-حتى-3-أشهر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124041-المغرب-وجنوب-إفريقيا-يطمحان-إلى-لقب-ثان-والرأس-الأخضر-وافدة-على-النهائيات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124041-المغرب-وجنوب-إفريقيا-يطمحان-إلى-لقب-ثان-والرأس-الأخضر-وافدة-على-النهائيات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123145-رايكارد-يقود-منتخباً-سعودياً-يمر-بفترة-انتقالية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123146-الكويت-تدافع-عن-
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اقتصاد -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha  

  "صيف وكيف مع نبيل"سباق نصائح رحالت الشواء ينطلق في  30/05/2013 

، وتعد اليوم من أقدم 2325عام  تأسستيشار إلى أن شركة النبيل للصناعات الغذائية 

 .الشركات وأبرزها في صناعة األغذية المجمدة في األردن والمنطقة

  المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازيليبيا تنقل مقر : مسؤولون 13/05/2013 

الشركة السابقة على مؤسسة النفط الوطنية، وكانت تسمى المؤسسة الليبية العامة  وتأسست

بعد عام من  2335مؤسسة النفط الوطنية في عام  وتأسست، 2339للبترول في بنغازي عام 

 .وصول القذافي للسلطة ونقلت الى طرابلس

  معرض صناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الشهر المقبل 13/05/2013 

تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة  1553عام  تأسستيذكر ان الجمعية التي 

 ...والمتوسطة

  تتجه في اجتماع الجمعة إلى إبقاء اإلنتاج على حاله« أوبك» 13/05/2013 

في  تأسستمقر المنظمة التي ويعقد وزراء نفط اوبك صباح الجمعة اجتماعا في فيينا، حيث 

 .في المئة من انتاج النفط 65وتؤمن نحو  2335

  دولة تشارك في منتدى دافوس 64 13/05/2013 

منظمة دولية مستقلة غير ربحية،  2332عام  تأسسويعد  المنتدى االقتصادي العالمي الذي 

 .يشارك فيها قادة األعمال والفكر والسياسة واالقتصاد بهدف تحسين األوضاع في العالم

  أشهر عالمة تجارية عربية« زين» 12/05/2013 

 2393في عام  تأسستيذكر أن المجمع العربي للملكية الفكرية، هو مؤسسة غير ربحية 

 .ويتخذ من ميونخ مقرا  له، ويهدف إلى حماية الملكية الفكرية في البلدان العربية

  حاسوب قدمتها مجموعة أماديوس العالمية لألردنجهاز  144تنقل « الملكية» 12/05/2013 

على مجموعة من القيم الثابتة التي تتبعها في  تأسستمشيرا  الى ان شركة اماديوس التي 

 كافة اعمالها وعالقاتها تقوم بالتبرع بمئات اجهزة الحاسوب سنويا  

  قطر تستثمر في مشروع عقاري كبير في ميالنو 23/05/2013 

والجهة الثانية التي تدير المشروع هي شركة هينيس ايطاليا المتفرعة عن مجموعة هينيس 

 .في تكساس بالواليات المتحدة تأسستالعقارية التي 

  بعمان يعقد اجتماعه الدوري لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا« أياتا»مكتب  23/05/2013 

يعد المظلة الدولية  2325عام  تأسسالذي ( األياتا)يشار إلى أن االتحاد الدولي للنقل الجوي 

 الرئيسة لشركات الطيران العالمية

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143879-سباق-نصائح-رحلات-الشواء-ينطلق-في-صيف-وكيف-مع-نبيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143879-سباق-نصائح-رحلات-الشواء-ينطلق-في-صيف-وكيف-مع-نبيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143707-مسؤولون-ليبيا-تنقل-مقر-المؤسسة-الوطنية-للنفط-إلى-بنغازي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143710-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143148-60-دولة-تشارك-في-منتدى-دافوس.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142469-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142423-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141886-قطر-تستثمر-في-مشروع-عقاري-كبير-في-ميلانو.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141886-قطر-تستثمر-في-مشروع-عقاري-كبير-في-ميلانو.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141639-مكتب-
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وكان المكتب االقليمي لالتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في 

 2332في عام  تأسسعمان، قد 

 العالم يشهد ثورة معلوماتية كبيرة أثرت في كل مناحي الحياة : وزير االتصاالت 22/05/2013 

وتمتلك  2333عام  تأسستمؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية « عرب سات»يشار إلى أن 

 سلسلة من األقمار الصناعية لالتصاالت والبث التلفزيوني

البوابة إلى : هونغ كونغ»في ندوة تشارك « إتش بي إف برايفت إنفستمنت فاند»شركة  26/05/2013 

  «الصين

على يد مجموعة  1521في شهر كانون الثاني  تأسسعبارة عن صندوق استثماري خاص 

 .من الشركات البارزة وكبار المستثمرين الالمعين من هونغ كونغ والصين وأوروبا

  األردن يستضيف ملتقى عربسات السنوي السابع للبث التلفزيوني الفضائي 21/05/2013 

وتمتلك  2333عام  ستتأسمؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية « عرب سات»يشار إلى أن  

 سلسلة من األقمار الصناعية لالتصاالت والبث التلفزيوني

  البنوك اإلسالمية في أوروبا بين الواقع واآلفاق 51/05/2013 

، لكن 2336قبله بنك ميرت غانم في مصر سنة  تأسسكان قد )وهو بنك دبي اإلسالمي 

 (فشلت هذه التجربة نظرا للظروف السياسية التي كانت تسود مصر خالل هذه الفترة

  الحوسبة الصحية تطلق أول مكتبة الكترونية طبية في األردن 23/02/2013 

وهي شركة غير ربحية رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، تهدف إلى حوسبة القطاع 

 1553في مطلع عام  تأسستي العام في المملكة، الصح

  أنظمة جديدة لتطوير العمل المصرفي اإلسالمي: عبد هللا بن سعود 25/02/2013 

بماليزيا، أبحاثا تتعلق بهذه الصناعة، كما ينظم  1556في العام  تأسسويُعد المجلس الذي 

 ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب االهتمام بالصناعة

  اولى رحالت الخطوط التركية بين العقبة وإسطنبول..بالفيديو 56/02/2013 

بأسطول مؤل ف من خمس  2366في عام  تأسستوجدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية 

 "تحالف ستار"ئرات فقط، وهي عضو في طا

  «تجارة عمان»سفير أفغانستان يلتقي مجلس إدارة  56/02/2013 

، تعتبر من أهم 2316في العام  تأسستوبي ن الصيفي أن  غرفة تجارة عمان، التي 

 ...المؤسسات الخدماتية ذات النفع العام

 شركة النبيل للصناعات الغذائية في معرض هوريكا الكويت  13/06/2013 

، وتعتبر اليوم من أقدم 2325عام  تأسستيشار إلى أن شركة النبيل للصناعات الغذائية 

 الشركات وأبرزها في صناعة األغذية المجمدة في األردن والمنطقة

  «1044كاليفورنيا »دراجة تمثل األردن في حفل إطالق « دروزة موتورز» 13/06/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141357-وزير-الاتصالات-العالم-يشهد-ثورة-معلوماتية-كبيرة-أثرت-في-كل-مناحي-الحياة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141103-شركة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141103-شركة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140906-الأردن-يستضيف-ملتقى-عربسات-السنوي-السابع-للبث-التلفزيوني-الفضائي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140906-الأردن-يستضيف-ملتقى-عربسات-السنوي-السابع-للبث-التلفزيوني-الفضائي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139692-البنوك-الإسلامية-في-أوروبا-بين-الواقع-والآفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139692-البنوك-الإسلامية-في-أوروبا-بين-الواقع-والآفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137444-الحوسبة-الصحية-تطلق-أول-مكتبة-الكترونية-طبية-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137444-الحوسبة-الصحية-تطلق-أول-مكتبة-الكترونية-طبية-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136782-عبد-الله-بن-سعود-أنظمة-جديدة-لتطوير-العمل-المصرفي-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135668-بالفيديو-اولى-رحلات-الخطوط-التركية-بين-العقبة-وإسطنبول.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135554-سفير-أفغانستان-يلتقي-مجلس-إدارة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134638-شركة-النبيل-للصناعات-الغذائية-في-معرض-هوريكا-الكويت.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134638-شركة-النبيل-للصناعات-الغذائية-في-معرض-هوريكا-الكويت.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134484-
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، قد تمكنت عبر 2992بمدينة بيزا اإليطالية في عام  تأسستويذكر أن مجموعة بياجو التي 

 تاريخها الطويل 

  دقيقة في المطار 04ديناراً قيمة االصطفاف لمدة تزيد عن  13 51/06/2013 

ية في المملكة العرب 1552عام" موقف"الشركة الوطنية ألنظمة مواقف السيارات  تأسستو

 السعودية، وهي تدير عمليات تنظيم االصطفاف في الشوارع والمواقف المغلقة

  العقبةمؤتمر البصرة يناقش مد أنبوب النفط العراقي إلى  19/01/2013 

، وسعيه الى 1553عام  تأسسوأضاف الساعدي ان المؤتمر ينطلق من رؤية المجلس الذي 

 ...تفعيل تمثيل قطاع االعمال

، وسعيه الى 1553عام  تأسسوقال الساعدي إن المؤتمر ينطلق من رؤية المجلس الذي 

 تفعيل تمثيل قطاع االعمال وايصال آرائهم الى صناع القرار

  أداء جيد للصناعة المحلية العام الماضي: أبو حلتم 12/01/2013 

تهدف إلى دعم ومساعدة أعضائها ورعاية  1525عام  تأسستوأشار إلى أن  الجمعية التي 

 التنافسية واإلنتاجية وإيجاد نوع من التكامل الصناعيمصالحهم لزيادة 

  مذكرة تفاهم لتوفير التمويل المالي للقطاع الصناعي 12/01/2013 

مع القطاع  2396عام  تأسستأشار جبر الى ان المذكرة تعتبر باكورة اعمال الشركة التي 

 الصناعي

  اشمي الشماليفي اله 10يفتتح فرعه الـ" دبي اإلسالمي" 12/01/2013 

، وبدأت شبكة فروعه تزداد باط راٍد ليصل 1525عام  تأسسومن الجدير ذكره أن البنك 

 ...فرعا   22عددها حتى يومنا هذا 

 يحتفل بالعيد الخمسين على تأسيسه " أنتركونتينينتال" 15/01/2013 

ان عام  تأسسوقد  ليكون أول فندق عالمي من  2336فندق أنتركونتينينتال األردن في عم 

 فئة خمس نجوم يقام في المملكة آنذاك

  أول شركة أردنية تنضم إلى جمعية الفعاليات".. أنا األردن" 23/01/2013 

في مجال تنظيم الفعاليات في شتى  تأسستأعلنت شركة أنا األردن، وهي أول شركة أردنية 

 فرع الشرق األوسط –المجاالت، انضمامها إلى جمعية الفعاليات الخاصة الدولية

  في المئة 04وترتفع « الربيع العربي»صادرات الدواء األردنية تتجاوز  23/01/2013 

أول  تأسسواشار الى ان صناعة الدواء االردنية تعتبر من أقدم الصناعات العربية، إذ 

 بمدينة السلط 2331مصنع بالمملكة على يد الرواد االوائل عام 

  مليون دوالر 91توقع اتفاقية تمويل إسالمي مشترك بـ « الجزيرة للتمويل» 26/01/2013 

مصرف »ومن أهم شركائها  2393عام  تأسستومن الجدير بالذكر أن الجزيرة للتمويل 

 «...قطر اإلسالمي، وزارة األوقاف

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131329-13-ديناراً-قيمة-الاصطفاف-لمدة-تزيد-عن-20-دقيقة-في-المطار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130958-مؤتمر-البصرة-يناقش-مد-أنبوب-النفط-العراقي-إلى-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130174-أبو-حلتم-أداء-جيد-للصناعة-المحلية-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130041-مذكرة-تفاهم-لتوفير-التمويل-المالي-للقطاع-الصناعي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130041-مذكرة-تفاهم-لتوفير-التمويل-المالي-للقطاع-الصناعي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129863-دبي-الإسلامي-يفتتح-فرعه-الـ14-في-الهاشمي-الشمالي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129700-أنتركونتينينتال-يحتفل-بالعيد-الخمسين-على-تأسيسه.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129469-أنا-الأردن-أول-شركة-أردنية-تنضم-إلى-جمعية-الفعاليات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129123-صادرات-الدواء-الأردنية-تتجاوز-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128660-
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  94تحتفل بعيد تأسيسها الـ« تجارة عمان» 25/01/2013 

 25تضم حاليا بعضويتها  -2316عام  تأسستالتي -وذكر الصيفي أن غرفة تجارة عمان 

 .بالمئة من مجمل النشاط التجاري في المملكة 95ألف مؤسسة تجارية وخدمية تشكل نحو 

  الخزاعلة رئيس لمجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالميسالم  56/01/2013 

خالل فترة وجيزة  1525بداية عام  تأسسواستطاع بنك األردن دبي اإلسالمي الذي 

 الحصول على حصة مجزية من السوق المحلي

  إنعاش االقتصاد العالمي الملف الرئيس في برنامج منتدى دافوس 16/02/2013 

 ...على يد الخبير االقتصادي األلماني كالوس شواب 2332منتدى دافوس عام  تأسس

  تدعو لتطوير القطاع بتوحيد الجهود« الجمعيات السياحية» 11/02/2013 

وبين المستشار القانوني لوزارة السياحة واالثار المحامي ربيع حمزة الوضع القانوني للنقابة 

 2335بموجب قانون وزارة السياحة واالثار عام  تأسستفي ظل وجود الجمعية التي 

  في المئة من الصادرات 00السوق العراقي يستحوذ على : صناعة عمان 56/02/2013 

 9956تضم  في عضويتها حاليا  2331عام  تأسستيذكر أن  غرفة صناعة عمان التي 

 .مليار دينار 6.2منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعية برؤوس أموال تقدَّر بحوالي 

  فرص كبيرة للتمويل اإلسالمي: هونغ كونغ 51/02/2013 

عام  تأسستإلى الغرفة العربية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ " بيتك"وأشار التقرير 

 ...كمنظمة لتعزيز العالقات التجارية 1553

 

 

رأي -السبيل  

        Verbo أدى 

N.  Fecha   

 بالزرقاء الدفاعية للمعدات مصنعا يفتتح الملك 30/05/2013 

مجموعة كادبي االستثمارية لتعمل كذراع تجاري واستثماري لمركز الملك عبدهللا  وتأسست

 .الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له

مدنية / يشار إلى أن مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير هو مؤسسة عسكرية 

 2333بإرادة ملكية في عام  تأسستمستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة األردنية، وقد 

  سـناب ــلْ  12/05/2013 

ويقيم األنشطة الداعمة لفلسطين وقضيتها في الداخل والخارج؛ ومن أهم  المؤسسات التي 

 ،«صندوق األرض المقد سة»: تأسست

  أين الهالل األحمر المصري؟ 23/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127989-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126992-سالم-الخزاعلة-رئيس-لمجلس-إدارة-بنك-الأردن-دبي-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125439-إنعاش-الاقتصاد-العالمي-الملف-الرئيس-في-برنامج-منتدى-دافوس.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125439-إنعاش-الاقتصاد-العالمي-الملف-الرئيس-في-برنامج-منتدى-دافوس.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125229-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123031-صناعة-عمان-السوق-العراقي-يستحوذ-على-22-في-المئة-من-الصادرات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122966-هونغ-كونغ-فرص-كبيرة-للتمويل-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143967-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141662-أين-الهلال-الأحمر-المصري؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141662-أين-الهلال-الأحمر-المصري؟.html
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هل التزال الجمعية موجودة؟ حيث اكتشفت أنها سقطت من الذاكرة رغم أنها موجودة من 

 (.2321سنة  تأسست)عامالناحية القانونية منذ أكثر من مئة 

  الصمت المرذول 12/05/2013 

أن تلك الشقيقة التي هي مصر ترأس في الوقت الراهن منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي 

 .بسبب إحراق الجزء الشرقي من المسجد األقصى 2333في عام  تأسست

  صعود اإلسالم السياسي وحتمية التعامل 26/05/2013 

لعربي تتصدر جماعة اإلخوان المسلمين، وهي مجموعة في قلب اإلسالم السياسي في العالم ا

 في مصر 2319أصال  في عام  تأسست

لذلك إذا تساءلت لماذا يبلي اإلسالميون بالء  حسن ا في ليبيا، فينبغي علينا أن نتذكر أن جماعة 

 1521فقط في مارس  تأسَسا« العدالة والبناء»اإلخوان المسلمين، وحزبها 

  !شبر الختيار 53/05/2013 

منظمة التحرير الفلسطينية بكل الفصائل والحركات  تأسستانطلقت الثورة الفلسطينية، و

 التي انخرطت في صفوفها

  رحلة بحث عن اإلسالم المتسامح 13/05/2013 

 على االنتقام يتأسسيقوم اإلرهاب على الكراهية و. بوضوح)...( كما نرى في النص 

  (0-1)األقاليم هي الحل .. المشكلة العراقية 53/52/2013 

تتبنى إقامة إدارة البالد على الالمركزية، وذلك بجواز إعطاء الحكم الفدرالي للمحافظات، 

 تأسستمن الدستور العراقي الذي بموجبه ( 223)وفق شروط نص ت عليها المادة 

 الجمهورية العراقية التي أعقبت االحتالل األمريكي

  وفتيل العشائر؟« أنونيموس»بين  59/52/2013 

وتعمل في مجال النضال عبر  1556عام  تأسستالتي « أنونيموس»شكرا مجموعة 

 ...االختراق البرمجي لغايات إنصاف المقهورين

  في مصر ضعفاء« اإلخوان المسلمين»الخصوم السياسيون لـ  52/52/2013 

جبهة ”تتحد الحركات غير اإلسالمية على مستوى القيادات بشكل غير مسبوق، فقد جمعت

 في أواخر العام الماضي لمواجهة عملية كتابة الدستور  تأسست، التي “اخالص الوطني

  !دخان أوباما األسود 15/56/2013 

كيانها على  تأسسومنذ أن « إسرائيل»وعلى األخص في كل تلك التفاصيل المتعلقة بأمن 

 أرض الوطن الفلسطيني من جانب

  على مسافة واحدة من الجميع..المخابرات 12/56/2013 

، أخذت المخابرات في التوسع بصالحياتها حتى 2332دائرة المخابرات العامة عام  تأسست

 أصبحت حكومة ظل إلى جانب حكومة الظل األخرى الممثلة بالديوان الملكي

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140947-الصمت-المرذول.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140947-الصمت-المرذول.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141131-صعود-الإسلام-السياسي-وحتمية-التعامل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141131-صعود-الإسلام-السياسي-وحتمية-التعامل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140295-شبر-الختيار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138794-رحلة-بحث-عن-الإسلام-المتسامح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138794-رحلة-بحث-عن-الإسلام-المتسامح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136495-المشكلة-العراقية-الأقاليم-هي-الحل-(1-2).html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136336-بين-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135307-الخصوم-السياسيون-لـ-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134332-دخان-أوباما-الأسود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134187-المخابرات-على-مسافة-واحدة-من-الجميع.html
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  !مْن بارَك للعروس؟ 13/56/2013 

وصارت العروس في بيت الزوجية، فذلك ال يعني أبدا  إدارة الظهر، وإغماض العيون على 

 على غير صواب ال تدوم تأسستما قد يُتوق ع، فحياة 

  شرر الصراع في سوريا يتطاير عبر الحدود السورية اللبنانية 15/51/2013 

دعم إيراني في الثمانينيات لقتال ب تأسستالمنظمة التي « مهمة»ما يزيد من احتمال توسع 

 .القوات اإلسرائيلية، ثم احتالل لبنان

  حزبـًا إسالميـًا 16 21/52/2013 

والتي ال تزال تحت التأسيس تكاثرت حتى  تأسستوهو ما يفسر أن تلك األحزاب التي 

 وصل عددها إلى تسعة

 

 

محليات -السبيل  

        Verbo  تخرج 

N.  Fecha  

 القدس إلى ويأوي والصحافة الحياة رحلة يطوي النشاشيبي 29/05/2013 

من مدرسة الرشيدية المعروفة، ودرس  وتخرج 2315ولد النشاشيبي في مدينة القدس عام 

 .منها حامال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وتخرجفي الجامعة األميركية 

في الصحافة، ثم معلقا أدبيا في اإلذاعة الفلسطينية في القدس، ونشرت  تخرجهعمل بعد 

 مقاالته في صحف العراق ولبنان وفلسطين

 الدوام تعليق بإنهاء يطالبون الحسين جامعة طلبة 25/05/2013 

أما احد الطلبة المتوقع تخرجهم فقد اعترض على تعليق الدوام من اجل مجموعة من 

 .متسائال عن سبب تدني معدالت القبول بجامعة الحسين المتخربين

 الجامعي العنف وراء التنمية مكتسبات توزيع في العدالة غياب :وأكاديميون سياسيون 53/05/2013 

تكون معتمدة وتظهر  تخرجهوان تكون هناك شهادة سلوك مالزمة لشهادته الجامعية عند 

 االحترام لقرارات الجامعة

واعادة  تخرجهوطالب النسور بإعادة خدمة العلم قبل دخول الطالب الجامعة، وليس بعد 

 الهيبة الى المدرسة والمدرس

 53/05/2013  17741  ً  الجامعية الكفاءة امتحان يقدمون وطالبة طالبا

على الفصل الدراسي الثاني والصيفي، مشيرا إلى  تخرجهمأن هؤالء الطلبة هم من المتوقع 

 .انه سيتم عقد االمتحان يومي الثالثاء والخميس المقبلين

في الفصل الدراسي الثاني سيطبق  تخرجهموأضاف أن االمتحان الذي سيعقد للطلبة المتوقع 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126266-منْ-باركَ-للعروس؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130422-شرر-الصراع-في-سوريا-يتطاير-عبر-الحدود-السورية-اللبنانية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130422-شرر-الصراع-في-سوريا-يتطاير-عبر-الحدود-السورية-اللبنانية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123788-16-حزبـًا-إسلاميـًا.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141899-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140713-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140097-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140075-17741-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
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 هذا العام على المستوى العام

  يحذر من كارثة في حال رفع اسعار الكهرباء'' االسالميالعمل '' 13/02/2013 

مما سيضطر الطالب إلى تأجيل فصول دراسية كي يعمل من اجل تامين أقساط الفصول 

 الطالب في الكليات العادية بثالث أو أربع سنوات  يتخرجالقادمة، وبدال من ان 

 طالب العلم من المهد إلى اللحد.. فريد عبد الخالق 25/02/2013 

 وتخرجوأكمل دراسته في معهد التربية العالي  وانتقل بعد ذلك مع عائلته إلي مدينة القاهرة

 م2363منه عام 

  الفنانة ريما المزين 15/04/2013 

من جامعة  المتخرجة، و2333الفنانة التشكيلية الفلسطينية ريما المزين، المولودة عام 

 األقصى بمدينة غزة

  خرافة المرأة الحاكمة 08/04/2013 

وهي  تخرجتال تفتقر كونداليزا الى الذكاء، فقد قبلت في الجامعة في سن الخامسة عشرة، و

 .في التاسعة عشرة بنجاح

  النسور ينعى الدكتور الكيالني 02/04/2013 

من مدرستها الثانوية، والتحق  تخرج، و(2363)ولد الدكتور إبراهيم في مدينة السلط عام 

 منها في السنة الثالثة تخرجبكلية الشريعة في جامعة دمشق حيث 

 متحف عمراني حي.. مدينة فاس 13/03/2013 

غربيرت دورياك الذي شغل منصب البابا )من جامعة القرويين البابا سيلفستر الثاني  تخرج

 (.بام وينسب إليه فضل إدخال األرقام العربية إلى أورو2556إلى  333من عام 

  الفنانة سهاد عنتير 12/03/2013 

، 2332الفلسطينية عام ” المغار“الفنانة التشكيلية الفلسطينية سهاد عنتير المولودة في قرية 

 في قسم الرياضيات في معهد غوردن بمدينة حيفا تخرجت

  فشل أرغمت عليه.. معاناة اختيار التخصص الجامعي 11/03/2013 

وهذا ما لم أمتلكه بعد ( فأكثر 1)وفي جامعتي قانون يجعل التخرج محصورا بمن كان معدله 

 .بأدنى معدل أتخرجكي ( رفعا.. جره)الحد بقليل فباتت مهمتي أن تجاوز ذاك 

وأن آخذ .. كي أتخلص من عبئي الثقيل هذا، واحتجت أن أعيد بعض المواد ألرفع عالماتي

بثالث  تخرجوابأربع سنوات ونصف في تخصص غالب من دخلوه  ألتخرجفصال اضافيا 

 !سنين

  اعتماد األكاديمية الدولية من قبل منظمتين تربويتين عالميتين 08/01/2013 

، والتحق بعضهم بنخبة 1522الفوج األول من طلــــــــبة األكاديمية في صيف عام  تخّرجو

 ...من أفضل الجامعات المرموقة في العالم كجامعة هارفارد، كولومبيا

 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138959-العمل-الاسلامي-يحذر-من-كارثة-في-حال-رفع-اسعار-الكهرباء.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/137293-فريد-عبد-الخالق-طالب-العلم-من-المهد-إلى-اللحد.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137162-الفنانة-ريما-المزين.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137162-الفنانة-ريما-المزين.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136297-خرافة-المرأة-الحاكمة.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136297-خرافة-المرأة-الحاكمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135522-النسور-ينعى-الدكتور-الكيلاني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135522-النسور-ينعى-الدكتور-الكيلاني.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/133099-مدينة-فاس-متحف-عمراني-حي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132843-الفنانة-سهاد-عنتير.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132843-الفنانة-سهاد-عنتير.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132811-معاناة-اختيار-التخصص-الجامعي-فشل-أرغمت-عليه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123414-اعتماد-الأكاديمية-الدولية-من-قبل-منظمتين-تربويتين-عالميتين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123414-اعتماد-الأكاديمية-الدولية-من-قبل-منظمتين-تربويتين-عالميتين.html
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عربي ودولي -السبيل  

Verbo تخرج  

N.  Fecha  

 معارض سوري يتبرع بممتلكاته ألهالي مدينته 20/05/2013 

لم تبدله السنوات السبع التي قضاها بالواليات المتحدة، حيث درس بالجامعة األميركية 

 السياسيةحاصال على شهادة ماجستير بالعلوم تخرج منها و

  األسير سامر دمحم حمادة 04/02/2013 

من تلك المرحلة ليلتحق بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة ليتخصص في اإلدارة  تخّرجو

 .واالقتصاد، حيث أكمل دراسته الجامعية وهو في األسر

  عيون شبانة تكتحل برؤية ابنته األولى.. عاماً من األسر 04بعد  14/01/2013 

اإلسالمية في الخليل، وقد نهل من علم تعل م في المدرسة الشرعية التابعة للجمعية الخيرية 

 بالمئة 92منها بعد أن أنهى الثانوية العامة بمجموع  تخرجمدرسيها وعلمائها و

 

 

اقتصاد -السبيل  

Verbo تخرج 

N.  Fecha  

  لطالب من مختلف جامعات المملكةمنحة دراسية  14تسلّم « زين» 10/05/2013 

طالبا   262منهم  تخرجطالبا وطالبة،  615مشيرا الى انه استفاد من الصندوق منذ تأسيسه 

 .في مختلف التخصصات والجامعات الحكومية في األردن

 

 

رأي -السبيل  

Verbo تخرج 

N.  Fecha  

  يا له من جيل لو أن له قضية  

المدارس والجامعات بمحو األمية في القراءة والكتابة والحساب،  من يتخرجونوالطالب 

 يةولكن بأمية ثقافية وسياسية واجتماع

 إغالق جامعات الجنوب   

هة علما  وقدرات إلى جانب قل ة من الجيدين  من تتخرج, وبهذا فقط هذه الجامعات أجياال مشو 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142354-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142354-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127148-الأسير-سامر-محمد-حمادة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127148-الأسير-سامر-محمد-حمادة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124027-بعد-20-عاماً-من-الأسر-عيون-شبانة-تكتحل-برؤية-ابنته-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142227-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143047-يا-له-من-جيل-لو-أن-له-قضية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143047-يا-له-من-جيل-لو-أن-له-قضية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139501-إغلاق-جامعات-الجنوب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139501-إغلاق-جامعات-الجنوب.html
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 .زمالء لهم عنوة يكون جزءا منهم ضحايا جهل وعنجهية

  اإلنسان والمعلم قيد االحتجاز اإلسرائيلي.. عطا عياش  

 2335من ابنة عمته ليتابع في نفس عام ( عاما 29)ثم تزوج عقب ذلك في سن مبكرة 

دراسته الجامعية في مدينة طولكرم في كلية الملك الحسين خضوري طولكرم، في تخصص 

 .2336منها في عام  ليتخرجالعلوم والزراعة 

  العنف الجامعي أعمق من العقوبات  

وإشعار الطالب بحاجته الماسة إلى الجهات الرسمية بعد تخرجه، وفي بحثه عن فرصة  

 خالي الوفاض من تكوين فكري أو انتماء سياسي ليتخرجعمل، واحتمال محاربته في رزقه، 

 الفلسطينيون يسددون فاتورة االضطهاد األلماني لليهود   

انية كاثوليكية وكان لدى أسرة ألم( بفاريا)في أشافينبورغ  2362مراد هـوفمان سنة .ولد د

 المدرسة الثانوية بامتياز من وتخرج. اسمه فيلفريد هـوفمان

كلية القانون وحصل على مرتبة الشرف من خالل تقديمه  –من جامعة ميونخ  تخرجكما انه 

 ".انتهاك حرمة المحكمة في القانون األمريكي واأللماني"أطروحة الدكتوراة بعنوان 

  اتصال من الثريا  

 6555أكاديمياتها القرآنية  خّرجت منوجوه األردن القرآني ولها انجازات غير مسبوقة فقد 

 حافظ وحافظة

  «تجربتي»صفحات من تاريخ اإلخوان المسلمين في العراق   

مدرسة الرمادي والفلوجة لينتقل للدراسة في  تخّرج منو 2361عددنان الدليمي ولد عام .د

 بغدادجامعة 

  عن محمود الشريف.. مرة أخرى  

توقف أبو شوقي في أماكن وفي محطات عديدة أحيانا للراحة والتقاط األنفاس، وأحيانا أخرى 

 ...من جامعة القاهرة تخرججبات، وبقي هو ذاته منذ أن لتبديل المهام والوا

  الثقة  

وقد ال نأتي للشام لدفع األقساط، ولكن سنجد طريقة لتسديد الثمن إذا  سنتخرجصحيح أننا »

 «أردت

  بيوت السويس والتهجم على اإلخوان  

ن   في مدرسة من ترب وا على يد البنا بصورة جماعة شباب دمحم تخرجهو مم 

  هارفارد والقرآن الكريم  

هذه الكلية لعراقتها وتميزها وتفوقها في هذا  من تخرجوافإن اعظم رجال القانون في العالم، 

فالكثير من المسؤولين والمشهورين والقياديين في الواليات المتحدة االمريكية، وفي . المجال

 هذه الجامعة من تخرجواالكثير من أنحاء العالم 

 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138788-عطا-عياش-الإنسان-والمعلم-قيد-الاحتجاز-الإسرائيلي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137654-العنف-الجامعي-أعمق-من-العقوبات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137654-العنف-الجامعي-أعمق-من-العقوبات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136120-الفلسطينيون-يسددون-فاتورة-الاضطهاد-الألماني-لليهود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136120-الفلسطينيون-يسددون-فاتورة-الاضطهاد-الألماني-لليهود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136151-اتصال-من-الثريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136151-اتصال-من-الثريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135472-صفحات-من-تاريخ-الإخوان-المسلمين-في-العراق-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129287-مرة-أخرى-عن-محمود-الشريف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127857-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127857-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127454-بيوت-السويس-والتهجم-على-الإخوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127454-بيوت-السويس-والتهجم-على-الإخوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125687-هارفارد-والقرآن-الكريم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125687-هارفارد-والقرآن-الكريم.html
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محليات-السبيل  

        Verbo تفانى 

 N.  Fecha  

 مفرقال في سوريين   الجئين   وفاة 12/55/2013 

في كل وسيلة  – ومتفانينان هذا يعني حرفية عالية ومعايير أخالقية وصحفيين محايدين 

 يمكنهم نقل القصة كاملة ومحاربة اإلشاعة واالنحياز –إعالمية 

 المهملة النصوص عن 21/55/2013 

 في كتابتها في فصول عدة ويتفانىأن المبدع يظل يكتب فكرة ما، 

 

 

اقتصاد-السبيل  

        Verbo تفانى 

 N.  Fecha  

  تفوز بجائزة تميز األداء في اإللكترونيات من سامسونج« أبناء حكمت ياسين» 04/03/2013 

الموظفين والموزعين في العمل لما استطعنا التبوء والوصول للمركز األول  تفانيولوال 

 في السوق األردنية

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo تفانى 

 N.  Fecha  

  ايار 9يوم  في 59/05/2013 

 الحقيقي وتفانيهاوبفضل استقرار المملكة 

  1/ مدارس علم النفاق 53/05/2013 

فتظهره للمشاهد بصورة اإلنساني  ..( زعيم، قائد، عالم، مفكر)فهي تركز على الفرد 

 والس اهر على مصلحة الرعية والمتفانيوالملتزم 

  عشرة أعوام وكأنها البارحة يا طارق 53/02/2013 

كنت نعم االخ والصاحب والولد، سباقا للخير . ولكننا على يقين ان هللا اختار لك الخير

 بعملك الذي احببت متفانيا

  0/ في القاهرة« إسرائيل»أصدقاء  59/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142404-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%90-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%90-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140953-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131531-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140511-في-يوم-9-ايار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140294-مدارس-علم-النفاق-1.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136496-عشرة-أعوام-وكأنها-البارحة-يا-طارق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136496-عشرة-أعوام-وكأنها-البارحة-يا-طارق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136333-أصدقاء-
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 في مشروعها وخدمتها ويخلص في ذلك كل اإلخالص يتفانىبل إن بعضهم 

  بدعة جديدة غير إنسانية« تكسي اإلسعاف» 15/01/2013 

وأجزم لو اتخذ مجلس الوزراء ذات القرار العترض مدير الدفاع المدني الفريق طالل 

 بعملها تفانيهاالكوفحي المسؤول عن تلك المؤسسة التي أقر باإلجماع 

  َدرسي وعنسي 23/01/2013 

هذه التضحية الجليلة المنافية للفطرة واإلنسانية وال تقدم للمعلمة أي تقدير لجهودها 

 وال حفظا لكرامتها وتفانيها

 

 

محليات-السبيل  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 واأللبسة المنسوجات قطاع في العمل لتنظيم وطنية اتفاقية 13/05/2013 

يتم دفع الرواتب وفقا للقانون األردني ومذكرات التفاهم الثالث التي تم التوصل اليها بين 

 دفع جميع األجور والمكافآت الواجبة التطبيق واجر العطلة وتوجبالطرفين في وقت سابق 

 ...االلتزام باألحكام القانونية التي تنظم ساعات العمل والعمل االضافي ويتوجب

 10 للمرة الديوان امام االسرى ذوو 13/05/2013 

وقفة من الشعب االردني  يتوجبما يشير الى ان االسرى دخلوا مرحلة الخطر، ما "...

 ."اليصال رسالتنا الى الديوان الملكي النقاذ حياة االسرى

 يتفاعل بعمان أردنيين مواطنين على العراقية السفارة موظفي اعتداء  22/05/2013 

 .وزارة الخارجية ان تمنع مثل هذه المنتديات يتوجب علىوأشار كان 

 االسرائيلية واالنتهاكات وريينالس الالجئين البريطاني السفير مع يبحث السرور 19/05/2013 

على المجتمع  يتوجبالفتا الى ان االردن يتحمل نتيجة ذلك أعباء كبيرة فاقت طاقاته ما 

 .الدولي القيام بواجباته تجاه ذلك لتمكين االردن من االستمرار بأداء دوره في هذا المجال

 منها جزء أي عن التنازل حدأل يحق ال إسالمية عربية أرض فلسطين :«اإلسالمي العمل» 14/05/2013 

على جميع المنتمين  ويتوجبال يحق ألحد التنازل عن أي جزء منها مهما كانت صفته، 

 .لألمة الحفاظ عليها، والدفاع عنها، والوقوف في وجه مشاريع التفريط والتنازل

 العودة حق تصفية من يحذر ''االسالمي العمل'' 14/05/2013 

إن فلسطين من بحرها إلى نهرها أرض عربية إسالمية، ال يحق ألحد التنازل عن أي جزء 

 على جميع المنتمين لألمة الحفاظ عليها ويتوجبمنها مهما كانت صفته، 

 الجامعي العنف وراء التنمية مكتسبات توزيع في العدالة غياب :وأكاديميون سياسيون 06/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129672-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129624-دَرسي-وعنسي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129624-دَرسي-وعنسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143493-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143448-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-12.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142583-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142583-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142171-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141456-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%C2%BB-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141428-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140097-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
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على الجميع أن يقفوا في وجه هذه الظاهرة بحزم؛ ألنها تسيء للجامعات ولها أثر  يتوجب"

 سلبي في مستوى التعليم الجامعي الذي نفاخر به

  األردن لم يحسن استثمار فرصة الربيع العربي لتحقيق اإلصالح السياسي: ناشطون 25/04/2013 

 على الحكومة أن تعمل على فك  هذه التبعية يتوّجبوبالتالي بدء أي  أساس لحركة إصالحية 

  محافظ الكرك يلتقي أبناء لواء عي 23/04/2013 

إن الموظف العام، أنى كان موقعه، هو في خدمة الوطن والمواطن، وما يقدمه في هذا ...

 .مساءلة من يقصر به يتوجبالمجال يندرج في إطار الواجب المقدس الذي 

  المقاول غادر وجسر الكرك لم يكتمل 21/04/2013 

بحسب مواطنين وفنيين عارفين بشؤون الطرقات اهم مرحلة؛ ألنها تحسم الخطورة 

 اتمام العمل فيه المتوجبالمرورية في الموقع 

  هالنا حجم العنف ضد مسيرة اربد: كتلة التجمع 16/04/2013 

تكليف محققين محايدين وموثوقين في ما حدث لتقديم الحقيقة إلى الرأي  يتوجبوقال انه 

 العام

  احتجاجاً على المخالفات« رأس العين»سائقو قالبات يغلقون  16/04/2013 

على كل صاحب مهنة داخل حدود العاصمة الحصول على  يتوجبوشدد حدادين على أنه 

 ترخيص مهن لضبط المخالفين

  الحكومة خالفت الدستور بفض اعتصام إربد بالقوة: حقوقيون 13/04/2013 

وشدد السمهوري على أن الحرية وقبول اآلخر عوامل نجاح القيادة الوطنية وصيانة 

 على الدولة بأجهزتها المختلفة تعزيز حرية الفرد يتوجبمكتسبات الفرد والدولة، ولذلك 

  الطفل للموافقة على احتضانه تشترط إرضاع« التنمية» 08/04/2013 

القيام بها قبل تحضينهم؛  يتوجببينما األطفال المعروفو األمهات هناك إجراءات قانونية، 

 .لضمان سالمة اإلجراءات المتعلقة بنسبهم

  أمل األمة ومستقبلها.. الشباب 08/04/2013 

بُ إن اللحظات الفارقة التي تحياها أمتنا اآلن   علينا جميعا  أن نهتمَّ بشبابنا وبكل شؤونهم تُوج 

  !على خطا الفاروق وصالح الدين 07/04/2013 

 !عليها أن تمشيها؟ يتوجبوما الخطى التي 

 «األمانة»توصيات رقابية بوقف هيكلة  27/03/2013 

وحدة للهيكل التنظيمي المعتمد،  22يالحظ أن التعديالت المشار اليها ادت الى ما مجموعه 

 وحدات 5تخفيض عدد الوحدات في الهيكل المعتمد بعدد  يتوجبفي حين كان 

  لالحتضانتقر تعليمات « التنمية» 25/03/2013 

 القيام بها قبل تحضينهم يتوجببينما األطفال معروفو األمهات فهناك إجراءات قانونية، 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138621-ناشطون-الأردن-لم-يحسن-استثمار-فرصة-الربيع-العربي-لتحقيق-الإصلاح-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138458-محافظ-الكرك-يلتقي-أبناء-لواء-عي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138458-محافظ-الكرك-يلتقي-أبناء-لواء-عي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138126-المقاول-غادر-وجسر-الكرك-لم-يكتمل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138126-المقاول-غادر-وجسر-الكرك-لم-يكتمل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137559-كتلة-التجمع-هالنا-حجم-العنف-ضد-مسيرة-اربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137430-سائقو-قلابات-يغلقون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137119-حقوقيون-الحكومة-خالفت-الدستور-بفض-اعتصام-إربد-بالقوة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136286-
http://www.assabeel.net/old/محراب/136281-الشباب-أمل-الأمة-ومستقبلها.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136145-على-خطا-الفاروق-وصلاح-الدين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134618-توصيات-رقابية-بوقف-هيكلة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134284-
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  0413القانون المعّدل للفوائض الماليّة لعامالحكومة تقّر مشروع  20/03/2013 

التزام الشركة بتنفيذ الشروط التعاقدي ة حسب بنود االتفاقي ة المعقودة بينهما، ما يشك ل خرقا  

 منها( 61)إلغاؤها سندا  ألحكام الماد ة  يتوجبمادي ا  أساسي ا  لبنودها، ما 

  رد الطعن بنتائج انتخابات قصبة المفرق 12/03/2013 

من قانون االنتخاب على سببين  23و  21واستندت المحكمة في رد الطعن على المادتين

 تقديم اعتراض في حينه يوم االنتخابات المرشحيتوجب على اثنين االول انه كان 

 تشجب جريمة اعتداء ضابط إسرائيلي على المسجد األقصى « األوقاف» 05/03/2013 

العمل السريع يتوجب وتبين استخفاف هذه السلطات بها وتفلتها من كل القيم واالخالق مما 

 تحرير المسجد االقصى المباركعلى 

  أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة: الملك 03/03/2013 

الوزارة المؤل فة على اآلن  يتوجبالتعديالت الدستورية األخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث 

 ...ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة

  توجه نيابي نحو تسمية النسور رئيسا لحكومة نيابية مختلطة 24/02/2013 

رفضت فيها كتل برلمانية الدخول في تسمية رئيس للوزراء مكتفية بوضع مواصفات ...

 توفرها في الرئيس المقترح يتوجبوشروط 

  في المئة 14تراجع عدد األطفال المحتضنين بنسبة  23/02/2013 

 القيام بها قبل تحضينهميتوجب بينما األطفال معروفو األمهات فهناك إجراءات قانونية، ...

  آالف طالب في الجامعات الرسمية 1توقع قبول  15/02/2013 

وزودت الوحدة شركة البريد بعشرة آالف قسيمة مالية، قيمة الواحدة منها عشرة دنانير، 

 .شراؤها ليتمكن من تقديم الطلبعلى الطالب يتوجب 

  المشاورات الرسمية مع النواب االحد القادم: الطراونة 12/02/2013 

ان توجب ولم يحدد الطراونة سقفا زمنيا للمشاورات، موضحا ان النصوص الدستورية 

 .ـأذار القادم لتتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب لنيل الثقة3نشكل الحكومة القادمة قبل 

  النسور يهنئ السرور 11/02/2013 

على الجميع النهوض يتوجب مشيرا الى ان المسؤولية ليست سهلة في المرحلة المقبلة ما 

 .بمسؤولياتهم وواجباتهم

  «المرئي والمسموع»الحكومة تطلب من المحطات الفضائية الترخيص عبر  10/02/2013 

هي من أعمال البث المنصوص عليها في القانون واألنظمة الصادرة " البث"كلمة ...

 على المحطات الفضائية التي تمارس أعمال البث بهذه الوسيلةيتوجب ما بموجبه؛ 

 الطعن بنيابة عطية والبرايسة والدعجة والشريف والجالودي أمام استئناف عمان  04/02/2013 

 ...على مجلس النواب ان يعلن بطالن نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته يتوجبو

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133854-الحكومة-تقرّ-مشروع-القانون-المعدّل-للفوائض-الماليّة-لعام2013.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132920-رد-الطعن-بنتائج-انتخابات-قصبة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132920-رد-الطعن-بنتائج-انتخابات-قصبة-المفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131716-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131403-الملك-أدوار-تنتظرنا-لنجاح-ديمقراطيتنا-المتجددة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130214-توجه-نيابي-نحو-تسمية-النسور-رئيسا-لحكومة-نيابية-مختلطة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130214-توجه-نيابي-نحو-تسمية-النسور-رئيسا-لحكومة-نيابية-مختلطة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130097-تراجع-عدد-الأطفال-المحتضنين-بنسبة-10-في-المئة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128907-توقع-قبول-5-آلاف-طالب-في-الجامعات-الرسمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128405-الطراونة-المشاورات-الرسمية-مع-النواب-الاحد-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128281-النسور-يهنئ-السرور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128281-النسور-يهنئ-السرور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128036-الحكومة-تطلب-من-المحطات-الفضائية-الترخيص-عبر-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127112-الطعن-بنيابة-عطية-والبرايسة-والدعجة-والشريف-والجالودي-أمام-استئناف-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127112-الطعن-بنيابة-عطية-والبرايسة-والدعجة-والشريف-والجالودي-أمام-استئناف-عمان.html
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  يوماً بدءاً من اليوم 11الطعن في صحة النيابة أمام محاكم االستئناف خالل  29/01/2013 

 ...على مجلس النواب ان يعلن بطالن نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته يتوجبو

  تشكيل لجنة متخصصة هدفها وضع التصورات األولية لالنتخابات البلدية 19/01/2013 

اولى خطوات الوزارة الفعلية ستكون تشكيل لجنة متخصصة هدفها وضع التصورات االولية 

 اتخاذهايتوجب والخطوات التي 

  ده لن يرث نفس الـملكية التي ورثهاالملك يؤكد أن ول 13/01/2013 

 ...على الحكومة المشكلة الحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب المنتخبيتوجب 

 أمانة عمان ترفع رسوم جمع النفايات على المطاعم  09/01/2013 

فهناك برنامج خاص للتعامل معها ينصفها وال يضع أعباء مالية جديدة، وفي حال عدم 

 .على أمانة عمان قبول االعتراض والنظر فيهيتوجب القبول بالقيم المطروحة 

  تنشر وثيقة حدادين التي أثارت جدالً « السبيل» 04/01/2013 35

هنا وقف التحريض المباشر والتعبئة الخشنة ضد الرأي االخر؛ لتوفير بيئة خالية  يتوجبو

 .من التحرش والقدح السياسي

 

 

عربي ودولي -السبيل  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

 الباكستانية طالبان حركة في الثاني ؤولالمس تستهدف طيار بدون أمريكية طائرة 65/05/2013 

بانه لن يجرح او " تتأكد بشكل شبه تام"على واشنطن ان يتوجب مؤكدا بشكل خاص انه 

 يقتل اي مدني في عمليات القصف

 دمشق إلى متطورة صواريخ بيع تعتزم موسكو :أمريكية صحيفة 09/05/2013 

 ."لتشكيل سلطة انتقاليةعلى النظام والمعارضة أن يجلسوا ويعملوا يتوجب "وأضاف أنه 

 األسد برحيل مطالبتها على تصر واشنطن 08/05/2013 

على النظام والمعارضة وبالقبول المتبادل، ان يجلسوا ويعملوا لتشكيل سلطة  يتوجب

 ."انتقالية

ً  تحسنت بوتفليقة للرئيس الصحية الحالة :الجزائر رئاسة 07/05/2013   كثيرا

بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها " تحسنت كثيرا"ان صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

 .نقله الى مستشفى فال دو غراس بفرنسا توجبقبل عشرة ايام ما 

 السورية اللبنانية العالقات في يجوز ال نفسبال النأي :لبناني لوفد األسد 22/04/2013 

التعاون لحل  يتوجبلن يذهب إلى إفريقيا وبالتالي سيبقى على الحدود مع سوريا من هنا 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126347-الطعن-في-صحة-النيابة-أمام-محاكم-الاستئناف-خلال-15-يوماً-بدءاً-من-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124829-تشكيل-لجنة-متخصصة-هدفها-وضع-التصورات-الأولية-للانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124829-تشكيل-لجنة-متخصصة-هدفها-وضع-التصورات-الأولية-للانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123958-الملك-يؤكد-أن-ولده-لن-يرث-نفس-الـملكية-التي-ورثها.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123563-أمانة-عمان-ترفع-رسوم-جمع-النفايات-على-المطاعم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123563-أمانة-عمان-ترفع-رسوم-جمع-النفايات-على-المطاعم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123178-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143894-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140613-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140499-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140407-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138306-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
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 ."مشاكل بعضنا البعض

 االميركي االنسحاب منذ انتخابات اول في يقترعون العراقيون 20/04/013 

دون من . عليهم جميعا العمل على حلها يتوجباالمن هو المشكلة الرئيسية التي "واضاف 

 ."ذلك، ستبقى الحياة صعبة هنا، اتمنى ان تكون هذه اولى مهماتهم

 دمشق لريف وقصف وحمص بحلب معارك 24/04/2013 

في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدرا "

 عليهم االمتثال لمسؤوليتهم األخالقية والقانونية يتوجبكبيرا من المسؤولية، حيث 

 أوباما وجه في صرخ الذي الفلسطيني الطالب حكاية 22/03/2013 

وما يحدث للشعب الفلسطيني ال يعنيه، والذي قمت به هو الطريقة الوحيدة ليسمع صوت 

 عليه سماعها يتوجبالفلسطينيين حتى أنقل إليه الرسالة التي 

 البطالة يعانون األميركية الحروب متقاعدو 20/03/2013 

قاتل "على أي عسكري أميركي  يتوجبوأضافت أنه وضع إكليال من الزهور وقال إنه ال 

 ."في الخارج أن يقاتل في داخل البالد وهو يبحث عن وظيفة

 نووية قنبلة صنع من تقترب إيران :نتنياهو 04/03/2013 

د أعداؤنا جهودهم " علينا أن نرص صفوفنا لكي نتصدى لهذه المخاطر،  يتوجبعندما يوح 

 "ولألسف هذا ليس ما يحدث على أرض الواقع

 دمشق لريف عنيف وقصف وحمص حلب في معارك 25/02/2013 

في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدرا "

 عليهم االمتثال لمسؤوليتهم األخالقية والقانونية يتوجبكبيرا من المسؤولية، حيث 

 دمشق لريف وقصف وحمص حلبب معارك 24/02/2013 

في تخاذلهم عن نصرة الشعب السوري وحماية المدنيين يتحملون مع النظام السوري قدرا "

 عليهم االمتثال لمسؤوليتهم األخالقية والقانونية يتوجبكبيرا من المسؤولية، حيث 

 إيران مع دبلوماسي لحل حان الوقت :أوباما 13/02/2013 

حلفاءها لمواجهة " تساعد"على الواليات المتحدة أن  يتوجبوأعلن الرئيس األميركي أنه 

 .تهديد القاعدة ولكنها ليست بحاجة لنشر آالف العسكريين في الخارج

  الريخاوي حراً ويدعو إلى مساندة المضربين 08/02/2013 

ضابط المخابرات في مستشفى سجن الرملة أنه وألسباب قانونية تتعلق بحكمه لن يتم اإلفراج 

 .عليه استئناف حكمه كامال يتوجبكانون الثاني و 12التاريخ المتفق عليه عنه في 

  القدسالقمة اإلسالمية تدعو لمؤتمر مانحين بشأن  07/02/2013 

عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره ( اإلسرائيلي)موضوع االستيطان "وأكد البيان أن 

 التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية يتوجبقضية كبري 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138068-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130292-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/134029-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133895-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131525-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130416-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130416-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128604-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127790-الريخاوي-حراً-ويدعو-إلى-مساندة-المضربين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127790-الريخاوي-حراً-ويدعو-إلى-مساندة-المضربين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127720-القمة-الإسلامية-تدعو-لمؤتمر-مانحين-بشأن-القدس.html
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  (نص الكلمة)مرسي يدعو لدعم الفلسطينيين واالئتالف السوري  06/02/2013 

 ق ودعم جهود إعادة اإلعمار فيهعلينا االضطالع بمسئولياتنا تجاه هذا البلد الشقي يتوجبفإنه 

 رئيس الوزراء اللبناني سيزور غزة قريبا 06/02/2013 

عليهم  يتوجبسوريا إلى لبنان، ويتم جباية رسوم الدخول من النازحين الفلسطينيين من "

 "تجديد إقاماتهم هناك

  المالكي يأمر برفع الحماية عن زعيم صحوة العراق 31/01/2013 

عليهم إقناع المحكمة العليا  يتوجبودعا المحامون إلى تحقيق علني في تلك القضايا، وهو ما 

 .به في غضون ثالثة أيام

 النظام يجر سوريا إلى الفوضى وروسيا تجلي رعاياها 24/01/2013 

على المنظمات اإلنسانية القيام بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة الناس  يتوّجب»وأوضح أن ه 

 .«لكن نداءنا األول هو إلى القادة السياسيين. للبقاء على قيد الحياة

  ''إسرائيل''االنتخابات األكثر فتورا في  21/01/2013 

تجنيد غالة المتطرفين اليهود  يتوجبكما يلوح في األفق الخالف حول ما إذا كان 

 .والمواطنين العرب في الخدمة العسكرية أو الوطنية

  تشّن حملة تحريض واسعة على المسجد األقصى« إسرائيل» 17/01/2013 

ات إخراج لألتربة والحجارة وأعمال تدمير لآلثار وادعت أذرع االحتالل أن هناك عملي

 .توقفها، حسب زعمهم يتوجب

  مليون دوالر 144مصر تستقبل استثمارات سورية بنحو  15/01/2013 

على الطالب العرب واألجانب الذين يدرسون في مصر دفع مبالغ كبيرة لقاء  يتوجبو

 حصولهم على خدمات تعليمية بالمدارس والجامعات المصرية

  مصر تستقبل استثمارات وعماال سوريين 14/01/2013 

على الطالب العرب واألجانب الذين يدرسون في مصر دفع مبالغ كبيرة لقاء  يتوجبو

 المدارس والجامعات المصريةحصولهم على خدمات تعليمية ب

  مقتل طيار فرنسي في العمليات العسكرية في مالي 13/01/2013 

ننتمي إلى المجموعة "وأضاف طولونيل، وهو مسؤول بالعالقات العامة للقوات المسلحة 

 ".علينا يتوجباالقتصادية لغرب أفريقيا وعندما تتخذ قرارات سنفعل ما 

 

  

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127548-مرسي-يدعو-لدعم-الفلسطينيين-والائتلاف-السوري-(نص-الكلمة).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127530-رئيس-الوزراء-اللبناني-سيزور-غزة-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127530-رئيس-الوزراء-اللبناني-سيزور-غزة-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126618-المالكي-يأمر-برفع-الحماية-عن-زعيم-صحوة-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126618-المالكي-يأمر-برفع-الحماية-عن-زعيم-صحوة-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125588-النظام-يجر-سوريا-إلى-الفوضى-وروسيا-تجلي-رعاياها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125588-النظام-يجر-سوريا-إلى-الفوضى-وروسيا-تجلي-رعاياها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125156-الانتخابات-الأكثر-فتورا-في-إسرائيل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124703-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124219-مصر-تستقبل-استثمارات-سورية-بنحو-500-مليون-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124142-مصر-تستقبل-استثمارات-وعمالا-سوريين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124142-مصر-تستقبل-استثمارات-وعمالا-سوريين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123893-مقتل-طيار-فرنسي-في-العمليات-العسكرية-في-مالي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123893-مقتل-طيار-فرنسي-في-العمليات-العسكرية-في-مالي.html
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رياضة -السبيل  

        Verbo توجب 

N. Fecha  

  «ويمبلي»دورتموند من حافة اإلفالس إلى قمة  12/05/2013 

عندما قمت سابقا بإنقاذ الفريق، لم يكن الوضع سهال، لكن كان باإلمكان ايجاد حلول »

 .«يناعل متوجبةلمجموع االموال التي كانت 

 لخويا القطري يتطلع لمباغتة الهالل السعودي  22/05/2013 

 عليه الفوز ويتوجب ذهابا في دبي، 2-1خسر الشباب أمام االستقالل 

  االتحاد األوروبي يرفع عقوبة العام الثاني من اإليقاف القاري عن ملقة 18/05/2013 

من االيقاف القاري عن ملقة االسباني،  رفع االتحاد االوروبي لكرة القدم عقوبة العام الثاني

 عليه اي ديون مستحقة لالندية االخرى تتوجبوذلك بعدما اثبت االخير انه ال 

  ة األولىالشعب لضمان بقائه في الدرج 18/05/2013 

عليه عدم فقدان اي نقطة في الجولتين  يتوجبوتكمن صعوبة مهمة دبا الفجيرة انه 

 .االخيرتين مقابل عدم فوز الشعب

  الكويت يواجه خطر الخروج 04/05/013 

، 2-2كما تعثر في مسابقة كأس االمير، حيث تعادل ذهابا في عقر داره مع الجهراء العنيد 

 عليه بالتالي توخي الحذر ويتوجب

ً « للنشامىفزعتنا »اتحاد كرة القدم يطلق حملة  25/04/2013    رسميا

علينا ان ندرك ان هذه مسؤولية مالية ضخمة قد تكون تتجاوز قدراتنا المالية في االتحاد، 

 علينا بالمقام األول دعم المنتخب يتوجبوعليه 

  رونالدينيو األصلح لتسلم شارة قيادة المنتخب البرازيلي: سكوالري 25/04/2013 

 ".علي  فعله، ولست هنا إلرضاء الجميع يتوجبسأفعل ما "

 الفتح لحسم لقب تاريخي في السعودية  12/04/2013 

 على كاظمة ان يفوز على الجهراء في افتتاح المرحلة غدا إذا ما اراد البقاء ويتوجب

  رئيس ملقة يطالب بفتح تحقيق بعد الخروج الدراماتيكي على يد دورتموند 11/04/2013 

اشارة منها الى حرمان النادي االسباني من المشاركة القارية الموسم المقبل؛ بسبب تخلفه 

 .عليه المتوجبةعن دفعه الديون 

  يق اإلنجازسان جرمان ويوفنتوس لتحق 10/04/2013 

ل له بالز ماتويدي في  1-1وكان الفريق الباريسي انتزع التعادل  على ملعبه عندما سج 

 عليه الخروج فائزا يتوجبالرمق األخير ليحافظ على أمله في التأهل، لكنه يدرك أن ه 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142970-دورتموند-من-حافة-الإفلاس-إلى-قمة-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/142645-لخويا-القطري-يتطلع-لمباغتة-الهلال-السعودي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/142645-لخويا-القطري-يتطلع-لمباغتة-الهلال-السعودي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141942-الاتحاد-الأوروبي-يرفع-عقوبة-العام-الثاني-من-الإيقاف-القاري-عن-ملقة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141942-الاتحاد-الأوروبي-يرفع-عقوبة-العام-الثاني-من-الإيقاف-القاري-عن-ملقة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/141943-الشعب-لضمان-بقائه-في-الدرجة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139821-الكويت-يواجه-خطر-الخروج.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139821-الكويت-يواجه-خطر-الخروج.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138670-اتحاد-كرة-القدم-يطلق-حملة-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/138657-سكولاري-رونالدينيو-الأصلح-لتسلم-شارة-قيادة-المنتخب-البرازيلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136949-الفتح-لحسم-لقب-تاريخي-في-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136949-الفتح-لحسم-لقب-تاريخي-في-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136797-رئيس-ملقة-يطالب-بفتح-تحقيق-بعد-الخروج-الدراماتيكي-على-يد-دورتموند.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136797-رئيس-ملقة-يطالب-بفتح-تحقيق-بعد-الخروج-الدراماتيكي-على-يد-دورتموند.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136712-سان-جرمان-ويوفنتوس-لتحقيق-الإنجاز.html
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  لخويا في اختبار صعب مع باختاكور والهالل لتخطي االستقالل وانتزاع الصدارة 03/04/2013 

 على المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا اعادة التوازن الى فريقه ويتوجب

  والهالل لتخطي االستقالل وانتزاع الصدارةلخويا في اختبار صعب مع باختاكور  03/04/2013 

على االسترالي اليكس بروسكي والفرنسي جيريس كيمبو ايكوكو ومعهما عمر  يتوجبلذلك 

 عبد الرحمن وعلي الوهيبي القيام بمجهود مضاعف

 مجموعة عدائي عمان تكشف تفاصيل سباق البحر الميت إلى البحر األحمر  13/03/2013 

دراج على الطريق في جميع /خالل السباق أن يكون لكل فريق مشارك عداء ويتوجب

 .األوقات للمسافة بطولها

  علينا أن نتعلم الدرس من هذه الخسارة: فابريغاس 27/02/2013 

علينا تقديم المزيد، النهوض من هذه الكبوة  يتوجب. يتعي ن علينا أن نتعل م من هذه الخسارة"

 (".ضد لاير مدريد خارج ملعبه)الفوز السبت المقبل  وتحقيق

  غانا ونيجيريا مرشحتان للنهائي 06/02/2013 

ة اإلشراف على المنتخب، كنت أعرف أن ه   علينا أن نقاتل يتوّجبعندما تسل مت مهم 

  فالك ينفي أي تضارب في المصالح لدعمه ترشيح استضافة البرازيل 31/01/2013 

 .مليون دوالر كغرامة على االتحاد الدولي 35دفع  توّجبإحدى أبرز رعاة الفيفا، ما 

  الكويت يخشى صحوة كاظمة والجهراء يسعى للثأر من القادسية 24/01/2013 17

( نقاط 25)على بدر المطوع وزمالئه توخي الحذر من الجهراء السادس  يتوجبمن هنا، 

 .المرشح لتفادي األخطاء التي وقع فيها في المباراة السابقة

 

 

اقتصاد -السبيل  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

  جانب من مطالب الموظفين منطقية قابلة للتطبيق: «االستهالكية المدنية»مدير  13/05/2013 

مخاطبة الجهات  يتوجبواضاف ان هناك مطالب خارج صالحيات مدير المؤسسة، و

 الرسمية للحصول على الموافقة

  «الحالل»منتجون غذائيون في البلقان ينطلقون في صنع  15/05/2013 

 .-كما قال ساكيتش-من قبل مسلم " باسم هللا"ان يذبح الحيوان مع لفظ عبارة  يتوجبكما 

  نظام اإلعفاءات الخاص بذوي االحتياجات الخاصة مطلع حزيران: الصرايرة 15/05/2013 

 فيتوجبتمنع صاحب اإلعفاء من ممارسة القيادة؛ كونه ال يملك األهلية القانونية للقيادة 

 .تسمية شخص أو اثنين بعقد عمل خاص لخدمة الشخص المعوق

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135625-لخويا-في-اختبار-صعب-مع-باختاكور-والهلال-لتخطي-الاستقلال-وانتزاع-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135625-لخويا-في-اختبار-صعب-مع-باختاكور-والهلال-لتخطي-الاستقلال-وانتزاع-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135625-لخويا-في-اختبار-صعب-مع-باختاكور-والهلال-لتخطي-الاستقلال-وانتزاع-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132999-مجموعة-عدائي-عمان-تكشف-تفاصيل-سباق-البحر-الميت-إلى-البحر-الأحمر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132999-مجموعة-عدائي-عمان-تكشف-تفاصيل-سباق-البحر-الميت-إلى-البحر-الأحمر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130912-فابريغاس-علينا-أن-نتعلم-الدرس-من-هذه-الخسارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127504-غانا-ونيجيريا-مرشحتان-للنهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127504-غانا-ونيجيريا-مرشحتان-للنهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126734-فالك-ينفي-أي-تضارب-في-المصالح-لدعمه-ترشيح-استضافة-البرازيل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126734-فالك-ينفي-أي-تضارب-في-المصالح-لدعمه-ترشيح-استضافة-البرازيل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125703-الكويت-يخشى-صحوة-كاظمة-والجهراء-يسعى-للثأر-من-القادسية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125703-الكويت-يخشى-صحوة-كاظمة-والجهراء-يسعى-للثأر-من-القادسية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143503-مدير-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142258-منتجون-غذائيون-في-البلقان-ينطلقون-في-صنع-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142230-الصرايرة-نظام-الإعفاءات-الخاص-بذوي-الاحتياجات-الخاصة-مطلع-حزيران.html
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  هيئة األوراق المالية تقر تعليمات تداول األوراق المالية من قبل موظفيها 07/05/2013 

التصرف بها خالل ثالثة أشهر وعدم شراء األوراق المالية الصادرة عن  يتوجبمثلما 

 شركات الخدمات المالية المساهمة العامة

  تشغيل مصنع نسيج على الحطب يدل على أزمة طاقة خطيرة في باكستان 29/04/2013 

على البالد تسديد أكثر من أربعة مليارات دوالر إلى صندوق النقد الدولي  يتوجبال يزال 

 .خالل السنتين المقبلتين، ما يزيد من صعوبة الوضع

  ريعة أساس صناعة الصيرفة اإلسالميةاالحتكام للش 04/04/2013 

عليه تعويض الدائن عما لحق به من  توجبوأن مماطلة المدين في الوفاء لغير عذر شرعي، 

 .ضرر، وهو ما يتفق مع التشريع اإلسالمي

 26/03/2013 MEPS  تتشارك مع مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع 

على التجار وكافة الشركات المزودة  يتوجبومن خالل معايير أمن بيانات بطاقات الدفع، 

ن وتعالج وتنقل بيانات بطاقات الدفع لعمالئها  للخدمات التي تخز 

  رة المحروقاتفي األسبوع األخير من شباط في تسعي« برنت»الحكومة تتجاهل انخفاض  10/03/2013 

على الحكومة خفض أسعار المحروقات مع نهاية آذار الجاري بنسبة تتراوح  يتوجبفإنه 

 .في المئة على أبعد تقدير 25 - 5بين 

  "حرب العمالت"مجموعة السبع تسعى لتبديد المخاوف من  14/02/2013 

 ".علينا العمل لكي ال تستخدم اسعار العمالت لغايات تجارية يتوجب"

  0413ار دوالر االحتياطي األجنبي لدول الخليج في ملي 944 27/01/2013 

ضرورة  توجبأن  العالقة الطردية فيما بين أسعار النفط الخام وصادرات دول المجلس 

ي الحيطة في اإلنفاق العام  توخ 

  «مهارات»برنامج تستضيف طلبة « بداية» 14/01/2013 

على الطلبة امتالكها لتحقيق النجاح في  يتوّجبكما تم ت مناقشة المهارات والصفات التي 

 هذا المجال بشكل عام

  تراجع خططها الشاملة لمواءمتها مع تطوير الخدمات« األراضي» 14/01/2013 

 إجراء مراجعة شاملة لخطط الدائرة في المرحلة المقبلة يتوجبأن ه 

تعزيز الثقة بين المسؤول ومرؤوسيه من أجل الوصول إلى مؤسسية منتجة  يتوجبوقال أن ه 

 هدفها الصالح العام

  أوباما ينجح بزيادة الضريبة والكونغرس يتفادى الهاوية المالية 03/01/2013 13

الديون ، مقابل زيادة سقف 1526القيام به في الربع األول من العام  يتوجبوهو ما 

 .الحكومية

 

 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140282-هيئة-الأوراق-المالية-تقر-تعليمات-تداول-الأوراق-المالية-من-قبل-موظفيها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140282-هيئة-الأوراق-المالية-تقر-تعليمات-تداول-الأوراق-المالية-من-قبل-موظفيها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139199-تشغيل-مصنع-نسيج-على-الحطب-يدل-على-أزمة-طاقة-خطيرة-في-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139199-تشغيل-مصنع-نسيج-على-الحطب-يدل-على-أزمة-طاقة-خطيرة-في-باكستان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135740-الاحتكام-للشريعة-أساس-صناعة-الصيرفة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134486-MEPS-تتشارك-مع-مجلس-معايير-أمن-بيانات-بطاقات-الدفع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132521-الحكومة-تتجاهل-انخفاض-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128717-مجموعة-السبع-تسعى-لتبديد-المخاوف-من-حرب-العملات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125947-900-مليار-دولار-الاحتياطي-الأجنبي-لدول-الخليج-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124053-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124059-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123028-أوباما-ينجح-بزيادة-الضريبة-والكونغرس-يتفادى-الهاوية-المالية.html
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رأي-السبيل  

        Verbo توجب 

N.  Fecha  

  سوريامخاوف إسرائيلية من خلط إيران األوراق في  20/05/2013 

على اعتبار أن مثل هذه المواجهة تأتي في التوقيت غير المناسب لحكام طهران، الذين يرون 

 تاجيل المواجهة مع إسرائيل يتوجبأنه 

  ال رواتب بعد اليوم.. أيها األردنيون 18/05/2013 

أن النظام قد يكون عاجزا عن صرف الرواتب خالل الشهور الثالثة القادمة، وهي محطة 

 التوقف قليال تتوجب

  0/0البيعة في تنظيم اإلخوان ومتطلباتها  27/03/2013 

على هذا األخ الصادق االنصياَع  توجبوهي ثمانيةٌ وثالثون واجبا ، سأشير إلى أربعٍة منها، 

 ألوامر الدعوة

  زيارة أوباما تقطع الرواتب 21/03/2013 

 حرية الرأي على قيادة السلطة الفلسطينية أن تعطي فسحة من يتوجبكان 

  الغاز مثاالً .. ونهب الثروات الطبيعية للعرب« إسرائيل» 10/03/2013 

إلى استيراد المواد الخام االستراتيجية « إسرائيل»تقليص حاجة  يتوجبإحدى قواعدها إنه 

 من الخارج

  الفلسطينيون واتفاقات جنيف 05/03/2013 

طينيين أن يلتزموا بذلك؛ بما يعني كشف أنفسهم لسلطات على المقاتلين الفلس يتوجبهل 

 االحتالل بزيهم وشاراتهم وسالحهم؟

 66كما طالب الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، ومنظمات حقوق اإلنسان على مدى 

عاما  بتطبيق اتفاقات جنيف الرابعة عليه، وبخاصة البابان الثالث والرابع؛ بوصفه شعبا  

 حمايته يتوجبتالل خاضعا  لالح

 على الجانب الفلسطيني يتوجبوفي ضوء ما تقدم 

دفع التعويضات عن األضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني « إسرائيل»على  يتوجبوأنه 

 جراء بنائه

  ليفني لتلميع نتنياهو 24/02/2013 

« إسرائيل»على  يتوجبإن هذا التطور يعكس بكل تأكيد إدراك نتنياهو تحديدا  لحقيقة أنه 

تها الدولية في ظل الحاجة المتزايدة للدعم القيام بخطوات عملية من أجل منع تدهور مكان

 الدولي

لكن من أجل توفير هامش حرية عند استخدام خيار . وذلك من أجل الحفاظ على قوة ردعها

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142278-مخاوف-إسرائيلية-من-خلط-إيران-الأوراق-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141925-أيها-الأردنيون-لا-رواتب-بعد-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134795-البيعة-في-تنظيم-الإخوان-ومتطلباتها-2-2.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134003-زيارة-أوباما-تقطع-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134003-زيارة-أوباما-تقطع-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132648-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131866-الفلسطينيون-واتفاقات-جنيف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131866-الفلسطينيون-واتفاقات-جنيف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130335-ليفني-لتلميع-نتنياهو.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130335-ليفني-لتلميع-نتنياهو.html
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 .أن تحصل على شرعية دولية لذلك« إسرائيل»على  يتوجبالقوة، فإنه 

على صيغ  توظيف زيارة أوباما للتوافق معه« إسرائيل»على قيادة  يتوجبفهو يرى أنه 

 لتسوية الصراع مع الفلسطينيين سياسيا  

أن تطلب مساعدة أوباما « إسرائيل»على  يتوجبأنه « درور»ويرى . «درور»كما يرى 

 في البحث عن صيغة تسوية للصراع مع الفلسطينيين بأقل الخسائر

ال « إسرائيل»الذي يدعي أنه يمثل الوسط العلماني في « ييش عتيد»فإنه حتى حزب مثل 

 السماح للمستوطنين بالبناء من أجل الوفاء يتوجبيوافق على تجميد االستيطان، بدعوى أنه 

  !!ال تغضبوها.. إنها إربد  24/02/2013 

ِغ لجمهور الشعب وجهة نظره، وهذا ما لم يتم فعال، ومن هنا  على ممثلي هذه  يتوجبويُسو 

 الظاهرة

  نحو هبة جماهيرية إلنقاذ األسرى 20/02/2013 

في ضوء ما تقدم من تداعيات إيجابية، لهذا التطور النوعي في الفعل التضامني مع األسرى، 

 ما يلي يتوجب

على قيادة منظمة التحرير وكافة الفصائل الفلسطينية االستمرار في تقديم الدعم  ويتوجب

 المطلوب لهذا الحراك الجماهيري النوعي والبناء عليه

حصول   على قيادة المنظمة أن تترجم وعودها بعد تحقيق االنجاز الهام ممثال  في يتوجب

 «دولة غير عضو في األمم المتحدة»فلسطين على صفة 

معاملتهم على هذا األساس، ومن ثم إطالق  يتوجبر المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب تعتب

 .سراحهم

على الجماهير الفلسطينية في الشتات أن تأخذ دورها في الفعل المقاوم إلنقاذ  يتوجبكما 

 األسرى

  نتنياهو بين معضلة إيران والمأزق السوري 16/02/2013 

الرهان فقط على تشديد الحصار والعقوبات  يتوجبيؤكد أنه « تل أبيب»صنع القرار في 

 على إيران االقتصادية

الحذر من مغبة إجبار بشار األسد على  يتوجبفإن األمريكيين أوضحوا لإلسرائيليين أنه 

 «إسرائيل»الرد على 

عليه القيام بكل االستعدادات  يتوجبوهذا يفرض تحديات كبيرة على الجيش اإلسرائيلي، 

 .الالزمة لمواجهتها

هل تتمكن : االنتظار حتى يمكن الحصول على إجابة عنه يتوجبإن السؤال الذي 

 من اقناع الغرب« إسرائيل»

  في استقبال أوباما« فتح وحماس» 15/02/2013 

على الفلسطينيين  يتوجبوكي نحفز شعوب األرض لإلحساس بالظلم الواقع على شعبنا، فإنه 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130191-إنها-إربد-لا-تغضبوها.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129854-نحو-هبة-جماهيرية-لإنقاذ-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129854-نحو-هبة-جماهيرية-لإنقاذ-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129068-نتنياهو-بين-معضلة-إيران-والمأزق-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/129068-نتنياهو-بين-معضلة-إيران-والمأزق-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128848-
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 أن يتجاوزا طاولة الحوار في القاهرة

  ع عن األسدإذ توظف البعبع الليبي في الدفا« إسرائيل» 11/02/2013 

المساعدة على « إسرائيل»على  يتوجبإنه في ظل تعاظم المؤشرات على سقوط األسد، فإنه 

 .نقل السالح السوري إلى حزب هللا وعدم السماح بسقوطه في أيدي الجماعات اإلسالمية

  هجوم يعكس مأزق الصهاينة.. واألسد« إسرائيل» 04/02/2013 

مواجهته في الوقت الحالي؛ ألن تحققه يرتبط بشكل أساسي بتعاون  يتوجبالتحدي الذي 

 .النظام، أو بسبب نفوذ حزب هللا لدى هذا النظام

  !عن أي تعادل يتحدثون؟.. االنتخابات اإلسرائيلية 28/01/2013 

ات المتحدة، وعدم الحفاظ بكل قوة على الروابط المتينة مع الوالي يتوجبوهو يرى أنه 

 .المخاطرة بإحراج إدارة الرئيس أوباما

  الثمن االجتماعي: «الربيع العربي»و« إسرائيل» 20/01/2013 

حسم المعارك والمواجهات الحربية  يتوجبفإن العقيدة األمنية اإلسرائيلية، تنص على أنه 

 مع العدو في أسرع وقت؛ ألن استمرارها وقتا  طويال  يعني شلل مرافق الدولة

  ي المستمرخصائص الحراك العراق 19/01/2013 

أن تكون منضبطة بضوابط الشرع  يتوجبفي ذات الوقت، االستهتار بالقيم والمبادئ، وإنما 

 .والقانون واألعراف والمنطق، وبهذا تكون حرية مقبولة ومحترمة

  دولة الرئيس ال تستقيل 16/01/2013 

أن تبقى لتنقطع  يتوجبحتى إن تأكيدات وفرة المياه في الصيف المقبل تقلق راحتنا؛ لذلك 

 !المياه كما اعتدنا

  انعدام فرص التسوية في دمشق 13/01/2013 

على األطراف الخارجية التي تُؤجج القتال  يتوجب. مسألة الرعاة اإلقليميين، ال سيما إيران

 سلحةبالمال والتدريب والمالذات اآلمنة واأل

  «القائمة الوطنية»أضواء على  01/01/2013 

وليس عيب ا وال نقيصة  أن يكون اإلنسان نجما  أو وجيها  أو ممثال  أو خادما  لبلده أو قومه أو 

 عليه ذلك إذا كان مؤهال  وقادرا   يتوجبمهنته، بل أحيانا  

 

 

محليات-السبيل  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 '' آل البيت''من األمن الجامعي في  3 يدهسطالب يقتحم و 17/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128129-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127154-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126121-الانتخابات-الإسرائيلية-عن-أي-تعادل-يتحدثون؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125058-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124807-خصائص-الحراك-العراقي-المستمر.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124465-دولة-الرئيس-لا-تستقيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124465-دولة-الرئيس-لا-تستقيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122663-أضواء-على-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137687-دهس-3-من-الأمن-الجامعي-في-آل-البيت-إثر-محاولة-اقتحامهابسيارة.html
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 رجل أمن أمام مجلس النواب 11 يدهسسائق  04/04/2013 

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 لندن بشوارع الجندي ومزق ''اإلسالم اعتنق'' المولد بريطاني 23/05/2013 

ساعدوا "الرجل بسيارة كانا فيها، وكان مرتديا  قميصا  ممهورا  بعبارة  دهساأن القاتلين 

 "األبطال

 معتصمين لحماية تتدخل البشمركة ..كركوك 23/02/2013 

 .طفال بعد مقتله بنيران الجيش تدهسوأضاف أنه رأى مدرعة 

 السبت الفلسطينية فالصح عناوين 35/06/2013 

 طفال ويصيب ثالثة مواطنين خالل مواجهات بالخضر يدهساالحتالل 

 الخميس الفلسطينية الصحف نعناوي 12/06/2013 

 والده بالخطأ في كفل حارس دهسهمصرع طفل 

 الثالثاء الفلسطينية الصحف عناوين 21/06/2013 

 طفلة بالقدس ويلوذ بالفرار يدهسمستوطن : القدس

 السبت الفلسطينية فالصح عناوين 23/01/2013 

شاب واعتقاله ورفع علم فلسطين وصور العيساوي في  دهسإصابتان بالرصاص الحي و

 .'افرات'

  سنوات 8دهسه مستوطن قبل استشهاد فلسطيني  06/02/2013 

من قرية حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة متأثرا  ( عاما29)قسام الضميدي 

 مستوطن إسرائيلي دهسهبجراح أصيب بها قبل نحو ثمانية أعوام؛ عندما 

 دهسوذكر رئيس مجلس قروي حواره معين الضميدي أن مستوطن أقدم قبل ثمانية أعوام 

 …قسام، عندما كان يقطع الطريق الرئيسي

  مستوطن يدهس طفال في أبو ديس شرقي القدس 13/01/2013 

الطفل على الشارع القريب من مستوطنة كيدار ما أسفر  دهستإن سيارة أحد المستوطنين "

 ".عن إصابته بجروح

 08/01/2013  ً   مع األردن بسبب المظاهرات في األنبار العراق يغلق منفذاً حدوديا

إن القوات األمنية أطلقت النار في الهواء، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، 

 .أحدهم بعربة هامر عسكرية، مشيرا إلى إصابات أخرى ودهست

 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142847-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138575-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/135090-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133939-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132875-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129010-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127474-استشهاد-فلسطيني-دهسه-مستوطن-قبل-8-سنوات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123987-مستوطن-يدهس-طفلا-في-أبو-ديس-شرقي-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123987-مستوطن-يدهس-طفلا-في-أبو-ديس-شرقي-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123536-العراق-يغلق-منفذاً-حدودياً-مع-الأردن-بسبب-المظاهرات-في-الأنبار.html
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رياضة-السبيل  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

  تحتاج إلى الصقل« جوهرة»ريبيري  52/02/2013 

في صراع ثنائي مع الالعب التشيلي طوال المباراة، لكنه فقد أعصابه بعد التحام خشن آخر 

 .بعدها ساق فيدال ليدهس

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo الفعل + سوف لن او سوف ال  

N.  Fecha  

  !جيش البطاط اإلرهابي لمصلحة مْن؟ 15/02/2013 

 (!من العقاب مهما طال عليه الزمن فسوف لن يفلتأن كل من يجرم بحق الشعب العراقي 

  حرب مالي 12/02/2013 

 سوفوجعلته أيضا يراهن على أن حرب الوكالة التي ستخوضها الدول االفريقية نيابة عنه و

 .كما تورط في مناطق أخرى لن تورطه

  معضلة العالقة بين أنقرة ودمشق 11/01/2013 

سوف أظهرت أن أنقرة ورغم كل جهودها التي تبذلها كقوة إقليمية،  1521لكن تجربة عام 

 .في تحقيق ذلك لوحدها لن تفلح

  طريق سوريا للخروج من الحرب األهلية 08/01/2013 

وسوف تخلق خطرا , بالضرورة مع مغادرة األسد للسلطة سوف لن تحلفإن  هذه القضية »

 «رئيسا على مستقبل استقرار سوريا في السنوات القادمة

  يصل إلى لبنانعدم االستقرار في سوريا  01/01/2013 

حزب »على الرغم من أن  المصير القانوني لصقر غير واضح إال  أن ه من شبه المؤكد أن  

 أي  عواقب بسبب أنشطته في سوريا سوف لن يواجه« هللا

 

  

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135702-ريبيري-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128953-جيش-البطاط-الإرهابي-لمصلحة-منْ؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128304-حرب-مالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128304-حرب-مالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122807-عدم-الاستقرار-في-سوريا-يصل-إلى-لبنان.html
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محليات-السبيل  

        Verbo شجب 

 N.  Fecha  

  ترفض الوجود األمريكي في األردن" كفاية االردنية" 22/04/213 

أي  نشجبنرفض و" نسخة عنه " السبيل"وقالت الحركة في بيان لها صدر اليوم ووصل 

 تهديدات لألردن وللشعوب العربية كافة

  بدفع مستحقات النقابة'' العرب اليوم''تطالب '' الصحفيين'' 20/04/213 

المومني االعتداء على الخيمة بوصفه عمال غير اخالقي، وجبانا ومخالفا للقانون،  شجبو

 .معتبرا انه يمثل اعتداء على هيبة وكرامة نقابة الصحفيين

  معلمو إربد يطالبون برحيل وزير الداخلية ومحافظ إربد 17/04/2013 

من خالله ماحدث مع المعلم نصر العكور والمعلم احمد ابو  شجبتوأصدرت النقابة بيانا  

 رالسك

  المقابلة مع الملك جزء من حالة استهداف االردن: السعود 20/03/2013 

 حالة الفتنة واالعتداء على الوطن يشجبوطالب رئيس المجلس اصدار بيان 

 تشجب جريمة اعتداء ضابط إسرائيلي على المسجد األقصى « األوقاف» 05/03/2013 

وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الجريمة البشعة النكراء التي قام  شجبت

 بها ضابط شرطة اسرائيلي باالعتداء على مساطب العلم

وزير االوقاف اقتحام ساحات المسجد االقصى المبارك من قبل متطرفين  شجبكما 

 برئاسة عضو كنيست

  ذوو المعتقل سلمان يهددون بالتصعيد في حال عدم اإلفراج عنه 13/02/2013 

ونستنكر هذا االعتقال ونطالب باإلفراج  نشجبنقابة المعلمين األردنيين فرع الطفيلة 

 الفوري عن الزميل المعتقل في سجون دائرة المخابرات العامة

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo شجب 

 N.  Fecha  

 موسكو مغادرته قبل األمريكية السفارة في روس منشقين يلتقي كيري 53/05/2013 

التي تبذلها المنظمات غير الحكومية التي تتعرض منذ آذار لحمالت تضييق " الجهود"

 .عدة في الخارج شاجبةغير مسبوقة من جانب السلطات الروسية، ما أثار ردود فعل 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138298-كفاية-الاردنية-ترفض-الوجود-الأمريكي-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138095-الصحفيين-تطالب-العرب-اليوم-بدفع-مستحقات-النقابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137606-معلمو-إربد-يطالبون-برحيل-وزير-الداخلية-ومحافظ-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137606-معلمو-إربد-يطالبون-برحيل-وزير-الداخلية-ومحافظ-إربد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133842-السعود-المقابلة-مع-الملك-جزء-من-حالة-استهداف-الاردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131716-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128565-ذوو-المعتقل-سلمان-يهددون-بالتصعيد-في-حال-عدم-الإفراج-عنه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128565-ذوو-المعتقل-سلمان-يهددون-بالتصعيد-في-حال-عدم-الإفراج-عنه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140526-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88.html
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  "المزايدين"لتعرية مواطن وتنتقد " تألم"الرئاسة  56/01/2013 

من  مشجوبةأخطاء فردية "البعض على " مزايدة"وفي الوقت ذاته، انتقدت ما وصفته بـ 

 ميع ليبرر جريمة االعتداء على منشآت الدولةالج

 تسليحها مستبعداً  السورية المعارضة بدعم يتعهد كيري 55/06/2013 

 .«استمرار تدخل إيران في شؤون دول الخليج»الوزير البحريني  شجبو

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo شجب 

 N.  Fecha  

  تصريح أردوغان 15/02/2013 

بينما أعمال القتل والهدم للمنازل واالعتقال للفلسطينيين وعلى أرض فلسطين من قبل 

 .أو يستنكرها في الواليات المتحدة الصهيونية يشجبهاالكيان الصهيوني ال تجد من 

وهل بلغ األمر باللوبي الصهيوني في أمريكا أن يحاسب الدول ومسؤوليها على أي تصد 

 األعمال العدوانية الصهيونية التي تقع كل يوم ويسكت يشجبأو تصريح 

  مغزى وأبعاد التصعيد النووي الكوري الشمالي 23/02/2013 

وتستعد لنشر صواريخ باتريوت، في جزيرة أوكيناوا، ودول الثمانية الكبار تدين 

 كوريا الجنوبية تفقد أعصابها وروسيا والصين، وتشجبو

  األسرى والقدس صنوان 13/06/2013 

، نشجب: في أفضل حاالته إلى مؤتمرات قمة ال تغادر بياناتها وقراراتها المفردات المملة

 نستنكر، ندين، نناشد، ندعو، نتنازل

  !!!أنصار القتلة ال يمثلنا  25/01/2013 

ولذا وباعلى أصواتنا وبكل ما أوتينا من قوة نبرأ الى هللا منكم ومن افعالكم المنكرة، 

ونرفض وال نعترف باية نتيجة خلصت اليها مؤامرتكم مع وريث  ونشجبونستنكر 

 نيرون

 

 

محليات-السبيل  

Verbo صمد 

N.  Fecha  

 التضامن خيمة في األسرى مع التضامنية الفعاليات تواصل 21/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126956-الرئاسة-تألم-لتعرية-مواطن-وتنتقد-المزايدين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131692-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138025-تصريح-أردوغان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138025-تصريح-أردوغان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137645-مغزى-وأبعاد-التصعيد-النووي-الكوري-الشمالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137645-مغزى-وأبعاد-التصعيد-النووي-الكوري-الشمالي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134796-الأسرى-والقدس-صنوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134796-الأسرى-والقدس-صنوان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128951-لا-يمثلنا-أنصار-القتلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142549-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86.html
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وتضمنت الفعالية كلمة لنقيب االطباء السابق أحمد العرموطي الذي وجه تحية لألسرى 

 الذين يخوضون معركة االمعاء في وجه السجان الصهيوني الصامدين

 الفلسطينية النكبة بمناسبة خطابي مهرجان 17/05/2013 

وحيا امين عام الحزب الدكتور سعيد ذياب الذين سقطوا ورووا بدمائهم األرض عبر كل 

 ...في سجون االحتالل الصامدينمراحل النكبة موجها التحية والسالم لألسرى 

 المشروعة حقوقه نيل في الفلسطيني الشعب بحق يتمسك النواب مجلس 16/05/2013 

ة رغم والمرابط على األرض الفلسطيني الصامدوحيا باسم مجلس النواب الشعب الفلسطيني 

 .تعنت وظلم االحتالل اإلسرائيلي العنصري على اإلنسان واألرض والمقدسات

 النكبة ذكرى في فلسطين شهداء على الفاتحة يقرؤون ''النواب'' 15/05/2013 

شعبنا "، وحيا باسم المجلس "تمسكنا بالحق الشرعي للشعبي الفلسطيني"واعلن السرور 

 ."المرابط الصامد

 الكريم القرآن على المحافظة لجمعية الثقافي الموسم فعاليات اختتام 14/05/2013 

لقاء المجالي من مركز القصر قصيدة شعرية من واقع االحتفالية، كما قدم نادي الطفل 

 .«صامدوناطفال »القراني في بلدة الربة مسرحية تناولت اوضاع اطفال فلسطين وعنوانها 

 فرع الكرك/ انطالق الموسم الثقافي لجمعية المحافظة على القرآن الكريم 13/05/2013 

ة الربة مسرحية تناول فيها اوضاع اطفال فلسطين وعنوانها وقدم نادي الطفل القراني في بلد

 ."صامدوناطفال "

 األقصى المسجد على باالعتداء تنديدا الطفايلة وحي الحسين مخيم في مسيرتان 13/05/2013 

في  الصامدينووجه المشاركون في الفعالية تحية الى المقاومة الفلسطينية والى االسرى  

 وجه السجان الصهيوني

 األردن دخول من فتحي رائد الشيخ منع تستنكر «المهندسين» 12/05/013 

الشيخ فتحي في كلمة له عبر الهاتف بجهود الشعب االردني والنقابات المهنية االردنية في 

 .على ارضه والصامدابقاء قضية فلسطين حية، ونصرة الشعب الفلسطيني المرابط 

  صور وفيديو.. ''ذكرى هبة نيسان''اهالي معان يحيون  28/04/2013 

وانه رغم المعيقات و التشويش و االعتقاالت و الضرب التي واجهها ابناء الحراك اال ان 

 ." خالل اكثر من عامين كاملين صامداالحراك بقي 

ً ربيعنا قد بدأ وخريفكم قد بدأ وفجر : الخطيب مخاطباً السجان الصهيوني 28/04/2013    الحرية بات قريبا

وفي كلمة باسم ذوي األسرى األردنيين في سجون االحتالل وج هت األسيرة المحررة أسماء 

 في وجه السجان الصهيوني الصامدينحامد زوجة األسير إبراهيم حامد تحية لألسرى 

  (صور)'' الكالوتي''من اعتصام " الجزيرة"يطردون مصور '' موالو األسد'' 17/04/2013 

.. في المعتقالت صامدشعبي "، "وشعبك كلو محابيس.. اسهر يا عباس في باريس: "وهتفوا

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141773-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141624-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141558-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141283-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141089-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141075-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141063-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139090-اهالي-معان-يحيون-ذكرى-هبة-نيسان-صور-وفيديو.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/139022-الخطيب-مخاطباً-السجان-الصهيوني-ربيعنا-قد-بدأ-وخريفكم-قد-بدأ-وفجر-الحرية-بات-قريباً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137724-موالو-الأسد-يطردون-مصور-الجزيرة-من-اعتصام-الكالوتي-(صور).html
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الصبر الصبر "، "كاالسد كاسر صامد.. انت بسجنك يا سامر"، "عيساوي واحمد سعادات

 ".بكرا بيطلع الفجر.. الصبر

  !على خطا الفاروق وصالح الدين 07/04/2013 

يملك المسلمون بيت المقدس، وحقد الهزيمة كان حبال  من الصوان يسحق األضالع، إال  أن  

 .للسنابك الزاحفة يصمدكل ذلك لم 

  متحف عمراني حي.. مدينة فاس 13/03/2013 

تنفرد فاس بصفتها المدينة العتيقة التي ما زالت تنبض بالحياة االجتماعية واالقتصادية 

 في وجه مختلف عوارض الزمن الطبيعية صمدتوالثقافية في أحياء وبيوت ومعامل تقليدية 

 مطالب النقابات في القطاع العام بين قوة الضغط واستجابة الحكومة  07/03/2013 

االختالالت في الوظيفة عندما قامت الدولة بوضع برنامج إعادة الهيكلة الذي أزال جزءا من 

 طويال ألنه لم يحقق كافة جوانب العدالة المطلوبة يصمدالعام، إال أن هذا النظام لم 

ماضون على العهد حتى تحقيق اإلصالح الذي يحلم به : المشاركون في مسيرة الحسيني 23/02/2013 

  كل شريف

 «صامدينقولوا للكذابين، على العهد »وهتف المتظاهرون 

  بي وننتظر دورا للشباب قريبافلسطين شعلة الربيع العر: علماء ومفكرون إسالميون 19/02/2013 

وأشار الحسن في مداخلته حول افاق النصرة العملية للقدس في ظل الثورات العربية الى ان 

وإلى مشاريع البنية التحتية التي تساهم في  الصمودالقدس بأمس الحاجة إلى مشاريع تعزيز 

 .صامدينبقاء أهل القدس 

  السرور يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني 18/02/2013 

 إلى أن تتحقق طموحاته المشروعة صامداأن الشعب الفلسطيني سيبقى 

  «نزيهة»وما زال البحث جارياً عن  27/01/2013 

طويال إذ جرى حل  المجلسين النيابيين الناتجين عن هاتين االنتخابات بعد  تصمدتأكيدات لم 

 .اتنحو عامين من بدء مدتهم الدستورية البالغة أربع سنو

 

 

عربي ودولي -السبيل  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

 وسيناء غزة بين ..مغيبةال الحقيقة 31/05/2013 

 ...ثانيا الصامدةوغيرها من األكاذيب التي تستهدف المقاومة أوال وغزة 

 لهنية التطاول على قادة عظام بحجم عباسال يحق : ''فتح'' 27/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/رواق/136145-على-خطا-الفاروق-وصلاح-الدين.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/133099-مدينة-فاس-متحف-عمراني-حي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132107-مطالب-النقابات-في-القطاع-العام-بين-قوة-الضغط-واستجابة-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132107-مطالب-النقابات-في-القطاع-العام-بين-قوة-الضغط-واستجابة-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130115-المشاركون-في-مسيرة-الحسيني-ماضون-على-العهد-حتى-تحقيق-الإصلاح-الذي-يحلم-به-كل-شريف.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129507-علماء-ومفكرون-إسلاميون-فلسطين-شعلة-الربيع-العربي-وننتظر-دورا-للشباب-قريبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129386-السرور-يتسلم-رسالة-من-نظيره-الفلسطيني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129386-السرور-يتسلم-رسالة-من-نظيره-الفلسطيني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125986-وما-زال-البحث-جارياً-عن-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/144022-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143460-فتح-لا-يحق-لهنية-التطاول-على-قادة-عظام-بحجم-عباس.html
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ل صمد الرئيس عباس الذي  وما زال أمام كل التهديدات المباشرة اإلسرائيلية، وتحم 

 .حسب وصفه" الضغوطات األميركية والدولية

 تعزيزات يرسل الحر والجيش بالقصير مكثف قصف 24/05/2013 

لتسرع كتائب القلمون وريف حمص الشمالي وحماة لنجدة القصير والوعر وبقية المناطق 

 ."الصامدة

 أهلها لنجدة يدعو واالئتالف القصير في النظام مدرعات يدمر الحر الجيش 23/05/2013 

لتسرع كتائب القلمون وريف حمص الشمالي وحماة لنجدة القصير والوعر وبقية المناطق 

 الصامدة

 األسد بشار حافظ يرأسه أن إلبني أريد ال :للمحقق قلت :سكاف مي 20/05/2013 

في بيتها في سفح جبل قاسيون بدمشق، في ظل أجواء من  صامدةظلت الفنانة مي سكاف 

 اإلرهاب والمضايقات اليومية

 .في دمشق الصامدةهنا حوار شامل مع مي سكاف أيقونة الثورة السورية 

وبسبب البطوالت االسطورية للجيش الحر هي . كل أنواع القذائف ضربت على تلك الغوطة

 .صامدة

 سالم لمؤتمر السوري والنظام المعارضة لجلب سنعمل :أوباما 13/05/2013 

المعارضة صمدت ريا فقط في حال من جانيه قال كاميرون ان تقدما يمكن أن يحرز في سو

 .في وجه هجمات النظام

ً  يتسلّم المعارض االئتالف 28/03/2013   الدوحة في السورية السفارة رسميا

امد الص»ومن جانبه شكر الخطيب قطر على تسليم السفارة كما شكر الشعب السوري 

 .، وأوصاه بأن يبقى يدا  واحدة«المرابط

 ''وصمود ارادة معركة'' سوريا في النزاع يعتبر االسد 21/03/2013 

رسالتنا العداء سوريا ستكون بمواصلة طريق هؤالء المدرسين والشهداء وتحقيق هدفهم "

 ."في وجه الجهل وصامدةبأن تكون سوريا قوية 

بصمودهم وصمود ابنائها المعروفين بمساندتهم لبعضهم البعض في  صامدة"وان سوريا 

 ."الملمات والوقوف صفا واحدا لتكون سوريا دائما قوية ومنتصرة

ً  تحدث لن أوباما زيارة :هنية 09/03/2013   المصالحة وستعطل بالقضية اختراقا

فهي "مؤكد ا أن ها استطاعت التكيف مع التغيرات على المستوى الدعوي التربوي والجهادي، 

 ."خلف القضبان واالستشهادية التي لم تتخل عن ساحة الجهادالصامدة األسيرة 

ً  يشق االحتالل 03/03/2013  ً  طريقا  القدس مشارف على جديداً  استيطانيا

، مؤك دة  في الوقت ذات أنَّ "ومواقفه الخجولة أمام جرائم االحتالل ضد األراضي الفلسطينية

ط في ذرة تراب منهاصامدا شعب الفلسطيني سيظل ال"  ."على أرضه مدافعا  عنها ولن يفر 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142937-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142826-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142351-%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/141250-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134846-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133948-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132369-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131370-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%82-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
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 سورية قرى 8 يحتل هللا حزب :''الحر الجيش'' 28/02/2013 

ا أن  في وجه هذا صامدتان مدينة القصير السورية ومنطقة عرسال اللبنانية قلعتان "معتبر 

 ."المشروع

  تحث الفلسطينيين على التسجيل لالنتخابات« حماس« 13/02/2013 

أرسيتم بصبركم وثباتكم أولى انتصاراته في تحرير غزة فحرب الفرقان ووفاء األحرار 

 ...في وجه االحتالل والترويع الصامدةوحجارة السجيل وهبات الضفة الغربية الباسلة و

  االحتالل يشن حملة اعتقالت واسعة بصفوف كوادر حماس 04/02/2013 

ألنه بوحدتنا نقف "قدما في طريق المصالحة وإنجازها وشدد على أن المطلوب هو المضي 

 ".أكثر، وبتفرقنا فإننا نضعف وتتراجع معنا قضيتنا الفلسطينيةنصمد و

  أخبار العالم األحدموجز  03/02/2013 

وقادرة صامدة سنقدم كل الدعم لسوريا لتبقى "من جهته قال جليلي خالل زيارة الى دمشق 

 ".على التصدي لكل مؤامرات االستكبار العالمي

 احتقان بالفلوجة والبرلمان يحدد والية المالكي 27/01/2013 

واعتبر خالد األسدي النائب عن هذا االئتالف أن القانون غير دستوري، وهو مقترح وليس 

 .أمام المحكمة االتحادية أعلى سلطة لحل قضايا الدولةيصمد شروع قانون، ولن م

 سنوات 14الصهيوني ال يتجاوز  ما تبقى من عمر الكيان: حمدان 26/01/2013 

في  صمدتوأن النصر القادم هو للشعب الفلسطيني ومقاومته التي ضحت بدماء أبنائها، و

 .وجه آلة الدمار الصهيونية

  (محّدث)علينا إدماج اإلخوان في العملية السياسية : الملك 26/01/2013 

 صامدونظام األسد .. يجب محاربة القاعدة في سورية: الملك: تحت الصورة

 تهدد باختطاف جنود إسرائيليين لتحرير األسرى« حماس» 11/01/2013 

وأشار إلى أن  االحتالل طوال تاريخ جهاد شعبنا، كان يكسر إرادة الشعب ويخضعه لما 

 متمسكا بحقهصامدا لكن شعبنا ال يزال "يريد، 

  للمرة الخامسة« باب الكرامة»االحتـــالل يهــدم  11/01/2013 

في أرضنا، ولن نتراجع عن تحقيق هدفنا صامدين مهما هدموا واقتحموا سنظل "وقال زايد 

 ".مصادرة ما تبقى منهافي استرجاع أراضينا ومنع 

  (صور)فجرا '' باب الكرامة''االحتالل يهدم قرية  12/01/2013 

أرضنا، ولن نتراجع عن تحقيق هدفنا  فيصامدين مهما هدموا واقتحموا سنظل "وقال زايد 

 ".في استرجاع أراضينا ومنع مصادرة ما تبقى منها

  الكرامة على مشارف القدسالبدء في بناء مسجد قرية  15/01/2013 

صامدون "وقال رئيس مجلس محلي بيت أكسا كمال حبابه لوكالة األناضول لألنباء إنهم 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131060-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%84-8-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128510-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127202-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقلات-واسعة-بصفوف-كوادر-حماس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127202-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقلات-واسعة-بصفوف-كوادر-حماس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127027-موحز-أخبار-العالم-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126030-احتقان-بالفلوجة-والبرلمان-يحدد-ولاية-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126030-احتقان-بالفلوجة-والبرلمان-يحدد-ولاية-المالكي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125793-حمدان-ما-تبقى-من-عمر-الكيان-الصهيوني-لا-يتجاوز-10-سنوات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/125875-الملك-علينا-إدماج-الإخوان-في-العملية-السياسية-(محدّث).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125247-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125224-الاحتـــلال-يهــدم-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125147-الاحتلال-يهدم-قرية-باب-الكرامة-فجرا-(صور).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125038-البدء-في-بناء-مسجد-قرية-الكرامة-على-مشارف-القدس.html


 

1019 

 

 ...".على أراضيهم وقد أقاموا قرية الكرامة ووضعوا عليها الخيام وهم يعتصمون فيها

  شكل جديد للمقاومة الفلسطينية.. ''الباب''قرى  13/01/2013 

في وجه االحتالل في غربي وشمال غربي القدس الصامدة ستصبح إحدى القرى الفلسطينية 

 المحتلة

  معالم مدمرة ومشاهد دامية.. مخيم اليرموك 16/01/2013 

ديسمبر الماضي لتحييد مخيم اليرموك عن الصراع السوري  23أن اتفاقا جرى توقيعه في 

 سوى ساعات بسبب عدم توافر ضمانات لتطبيق االتفاق من أطرافه يصمدلم الداخلي، لكنه 

  ظلم السجانمعاناة بين المرض و.. األسير جعفر أبو صالح 14/01/2013 

بذلك التحقيق بالرغم من كونه يعاني من القولون، ومن  صمداسمي الرباعي لن أقوله لكم، و

 ...ألم في المعدة، ومن ضعف في عضلة القلب، وإدارة السجون ال تقد م له العالج الضروري

  «باب الشمس»الفلسطينيون يتحدون االستيطان ويقيمون قرية  13/01/2013 

لن نصمت على استمرار االستيطان واالستعمار في أرضنا، وألننا نؤمن بالفعل "

 ".إلى حين تثبيت حق أصحاب األرض على أراضيهم ستصمدوبالمقاومة، نؤكد بأن القرية 

  أوقفنا حركة الطيران المدني بمطار دمشق: الجيش الحر 53/01/2013 

الجيش الحر يولي أهمية كبرى باستهداف المطارات والقطاعات العسكرية؛ للحد من مد "

 ".صامًدانظام األسد بالسالح والذخيرة التي تبقيه 

 

 

رياضة -السبيل  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

  منديش رجل الظل في شره موناكو 31/05/2013 

 36مقابل  1553رونالدو هداف لاير مدريد االسباني الذي انتقل من مانشستر يونايتد عام 

 .حتى اليوم صامدامليون يورو وهو رقم قياسي ال يزال 

  بوبكا سادس المرشحين لرئاسة األولمبية الدولية 29/05/2013 

أول رياضي يتخط ى حاجز الستة أمتار في القفز بالزانة  2395تموز  26وأصبح بوبكا في 

 .2336منذ  صامداداخل قاعة ( أمتار 3.25)في فرنسا، وال يزال رقمه القياسي 

  بيسرز يعادل ميامي ويحصل على أفضلية األرض 26/05/2013 

 ".، ال يشكي ويتأقلميصمدلكننا فريق يعرف كيف 

  روما لكرة المضربنادال يحتفظ بلقب دورة  21/05/2013 

 فيدرر أمام ضربات نادال القوية ولم يحالف الحظ الجمهور اإليطالي يصمدولم 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124887-قرى-الباب-شكل-جديد-للمقاومة-الفلسطينية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124530-مخيم-اليرموك-معالم-مدمرة-ومشاهد-دامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124029-الأسير-جعفر-أبو-صلاح-معاناة-بين-المرض-وظلم-السجان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123927-الفلسطينيون-يتحدون-الاستيطان-ويقيمون-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123118-الجيش-الحر-أوقفنا-حركة-الطيران-المدني-بمطار-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144070-منديش-رجل-الظل-في-شره-موناكو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144070-منديش-رجل-الظل-في-شره-موناكو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143741-بوبكا-سادس-المرشحين-لرئاسة-الأولمبية-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143741-بوبكا-سادس-المرشحين-لرئاسة-الأولمبية-الدولية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143178-بيسرز-يعادل-ميامي-ويحصل-على-أفضلية-الأرض.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143178-بيسرز-يعادل-ميامي-ويحصل-على-أفضلية-الأرض.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142445-نادال-يحتفظ-بلقب-دورة-روما-لكرة-المضرب.html
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  وانتهت قصة العشق.. 08/05/2013 

 .طيلة هذه الفترة أصمدإن ها قصة خرافية نوعا ما أن 

  سيتي يتجاوز خيبة اللقب ويعزز مركزه الثاني في إنكلترا 28/04/2013 

وفي الشوط الثاني، حافظ كل من الفريقين على شباكه رغم المحاوالت الهجومية من كال 

 .حتى نهاية اللقاء صمدتالجانبين لتبديل النتيجة التي 

  نادال وديوكوفيتش في إعادة لنهائي العام الماضي 21/04/2013 

وجره  3-3ثم  5-5اال ان تسونغا انتفض وقدم اداء راقيا فكسر ارسال االسباني مرتين وعادا 

 .فيه كثيرا يصمدالى شوط فاصل لم 

  بييترو مينيا من رجل عادي إلى أسطورة 27/03/2013 

 عاما 23 صمدوساهم االرتفاع عن سطح البحر في تحقيقه من دون شك، لكنه 

  ردنا كان على أرض الملعب: رورا 14/03/2013 

سنحت لنا بعض الفرص لحسم  6-فريقي حتى النهاية وحتى عندما تخل فنا صفر صمد"

 ".النتيجة لكننا لم نحسن استغاللها

  قمة نارية بين توتنهام وانتر ميالن 07/03/2013 

العبو المدرب اإليطالي لوتشانو سباليتي في الدقائق األخيرة من مباراة اإلياب أمام  وصمد

 "الحمر"

  الفرق األوزبكية تتألق واليابانية تتعثر 01/03/2013 

الجيش كثيرا امام الشباب السعودي  يصمدوفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، لم 

 .1-5وخسر امامه 

  0413رقم إيتو صامد رغم غياب األسود عن كأس أفريقيا  12/02/2013 

 نظرا البتعاد باقي منافسيه صامداظل رقم إيتو 

والوحدات يعاني قبل التغلب .. شباب األردن يواصل الصدارة بفوز صعب على ذات راس 23/01/2013 

  على البقعة

 حتى النهاية صامدةفيما واصل العبو ذات راس تقدمهم بغية تعديل النتيجة التي بقيت 

  قد نصف النهائيالكويت يحسم الدربي مع السعودية ويكمل ع 13/01/2013 

دقيقة عندما افتتح ضرغام  25المنتخب اليمني أمام المحاوالت العراقية سوى  يصمدلم 

 .إسماعيل التسجيل من كرة ثابتة هز بها شباك الحارس اليمني سعود السوداي

  ميسي يدون اسمه في التاريخ 09/01/2013 

مباراة، واالن كسره الالعب االفضل في  35هدفا في  95رقمي ألربعين عاما،  صمد»

 «انا سعيد الجله. العالم

 

 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140521-وانتهت-قصة-العشق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139061-سيتي-يتجاوز-خيبة-اللقب-ويعزز-مركزه-الثاني-في-إنكلترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139061-سيتي-يتجاوز-خيبة-اللقب-ويعزز-مركزه-الثاني-في-إنكلترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/138189-نادال-وديوكوفيتش-في-إعادة-لنهائي-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/138189-نادال-وديوكوفيتش-في-إعادة-لنهائي-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134707-بييترو-مينيا-من-رجل-عادي-إلى-أسطورة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134707-بييترو-مينيا-من-رجل-عادي-إلى-أسطورة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133208-رورا-ردنا-كان-على-أرض-الملعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132068-قمة-نارية-بين-توتنهام-وانتر-ميلان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132068-قمة-نارية-بين-توتنهام-وانتر-ميلان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131226-الفرق-الأوزبكية-تتألق-واليابانية-تتعثر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131226-الفرق-الأوزبكية-تتألق-واليابانية-تتعثر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128423-رقم-إيتو-صامد-رغم-غياب-الأسود-عن-كأس-أفريقيا-2013.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123909-الكويت-يحسم-الدربي-مع-السعودية-ويكمل-عقد-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123594-ميسي-يدون-اسمه-في-التاريخ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123594-ميسي-يدون-اسمه-في-التاريخ.html
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اقتصاد-السبيل  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

 تسجل أرقاما قياسية تاريخية وتطمح إلى دفع االقتصاد الحقيقي « وول ستريت» 25/06/2013 

في  صامدة"وراى غريغوري فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك ان وول ستريت 

 توجهها في الوقت الحاضر

  االقتصاد األلماني يسجل انكماشا يفوق التوقعات في الفصل األخير 25/01/2013 

اكثر من جيرانه وخصوصا فرنسا التي كان النمو فيها  صمدلكن اول اقتصاد اوروبي 

 1521معدوما في 

  مكثف للدوالرالمخاوف من انهيار الليرة تدفع السوريين إلى شراء  53/01/2013 

في المقابل، يؤكد الخبير االقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان أن النظام السوري ما زال 

 بالمعنى االقتصادي صامدا

إال أن أبو سليمان نفى صحة ذلك، معتبرا أن العقوبات فرضت منذ سنة ونصف السنة 

 صامداتقريبا، وما زال النظام 

 

 

 السبيل

Verbo رأي-صمد  

N.  Fecha  

  سـناب ــلْ  21/05/2013 

يوم الجمعة القادم يستقبل خبر « إبراهيم»الذي يُِعد  لعُرس ابنه الثاني « جمال أحمد أبو بكر»

صابرا كالجبل يستقبل التعازي  صامداً يقف ! ابنة شقيقه المعتقل يوم الثالثاء« سنابل»وفاة 

 يوم الثالثاء« سنابل«بـ

قبل ثالث سنوات قبل أسبوع من زفافه، « أحمد»فقد ابنه البِكر « جمال أحمد أبو بكر»

 «جمال»محتسبا ، رجال  دوما كان  صامداووقف نفس الِوقفة صابرا  

يوم الثالثاء، ويؤك د في العزاء على « سنابل«صابرا كالجبل يستقبل التعازي بـ صامداً يقف 

 !يوم الجمعة «إبراهيم»دعوة الحضور إلى حفل عرس 

  ..األقصى في خطر 18/05/2013 

، الذي نجح في منع تهويد الصامدوقد نُبذت ولم يبق لها مكان في المجتمع المقدسي العربي 

 ..المحيطة باألقصىمعظم البيوت واألراضي 

وقد نُبذت ولم يبق لها  –ولكن بحمد هللا تلك قلة مدانة يحتقرها السكان وال يتعاملون معها 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132519-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128862-الاقتصاد-الألماني-يسجل-انكماشا-يفوق-التوقعات-في-الفصل-الأخير.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128862-الاقتصاد-الألماني-يسجل-انكماشا-يفوق-التوقعات-في-الفصل-الأخير.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127635-المخاوف-من-انهيار-الليرة-تدفع-السوريين-إلى-شراء-مكثف-للدولار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142482-سـنابِــلْ.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141926-الأقصى-في-خطر.html
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 الصامدمكان في المجتمع المقدسي العربي 

  وسعار في رام هللا..فرحة وابتهاج في غزة 17/05/2013 

الذين يتحد ون كل عوامل اإلفقار  الصامدينمشاعرهم الجياشة تجاه غزة وأهلها المرابطين 

 ر واإلفناءوالحصا

 «وإن ا بكم مرحبون صامدونإن ا »

  (0)من زمن سيدي وستي  16/05/2013 

من بقي في الداخل ومن خرج  صمدولكن أغلبهم صنع أيضا ثوراتنا وانتفاضاتنا المشرفة و

 ساهم في بناء الحضارة مع إخوانه العرب

  نكبتنا الحقيقية 15/05/2013 

ويتبادل الحكام التحية على أنقاض شعب أبى أن يختفي رغم المجازر والتشريد والطرد ...

 ...على أرضه األصلية صامدامن هذه االرض واإلبعاد من تلك 

  ما يجب قوله لوزير الخارجية اإليراني 07/05/2013 

فسوريا مقبلة على دمار لجيشها ولمخزونها االستراتيجي من الصواريخ، ولكل عناصر 

 .في وجه المشروع االمريكي الصهيوني صامدةالقدرة لبقائها 

  نحو مغادرة خيار المفاوضات وإعادة االعتبار للمقاومة 01/05/2013 

فائها في بعض من قبل حل-حماس أمام الضغوط التي تزين لها العمل السياسي  تصمدأن 

 الذي يقود إلى لعبة المفاوضات -الدول الخليجية

 ورقّت لغة القرآن لخاطر امرأة  29/04/2013 

 لألنواء والمصائب أما المرأة الُمصابة يصمدفسيدنا زكريا رجل يستطيع أن 

  حقيقة ما جرى بالحويجة العراقية 27/04/2013 

جريمة نكراء على يد قوات الجيش  -مع األسف الشديد-ارتكبت بحقها  الصامدةهذه المدينة 

 الحكومي مدعومة بالقوات المعروفة باسم القوات القذرة

  بال كتل بال كذب 25/04/2013 

 .امام الواقع العملي، والمنطق المنهجي تصمدهي كذبة استبدادية لن 

  فلنشعل قناديل صمودها وصمودنا 23/04/2013 

ولو أصبحت بيوتنا في القدس حصيرة في الشمس بال ماء وال  صامدونومع ذلك نحن ...»

 .«غذاء

 يجاهدون ويعملون وينتظرون صامدونهي القدس وأهلها 

  !فضائح وروائح 14/04/2013 

وها هي اليوم تعترف وتقر بهذه الديون التي استدانتها من بنوك ومؤسسات مالية أجنبية ومن 

 .والصابر الصامدوراء ظهر هذا الشعب 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141799-فرحة-وابتهاج-في-غزة-وسعار-في-رام-الله.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141661-من-زمن-سيدي-وستي-(2).html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141493-نكبتنا-الحقيقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141493-نكبتنا-الحقيقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140309-ما-يجب-قوله-لوزير-الخارجية-الإيراني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140309-ما-يجب-قوله-لوزير-الخارجية-الإيراني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139503-نحو-مغادرة-خيار-المفاوضات-وإعادة-الاعتبار-للمقاومة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139503-نحو-مغادرة-خيار-المفاوضات-وإعادة-الاعتبار-للمقاومة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139220-ورقّت-لغة-القرآن-لخاطر-امرأة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139220-ورقّت-لغة-القرآن-لخاطر-امرأة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138890-حقيقة-ما-جرى-بالحويجة-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138890-حقيقة-ما-جرى-بالحويجة-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138662-بلا-كتل-بلا-كذب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138662-بلا-كتل-بلا-كذب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138448-فلنشعل-قناديل-صمودها-وصمودنا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138448-فلنشعل-قناديل-صمودها-وصمودنا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137167-فضائح-وروائح.html
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  والثقة بالحكومة.. وسادة هرقل والنسور 10/04/2013 

في وجه هجوم النواب، األمر الذي يجعل من نيلها  تصمدويرى مراقبون أن الحكومة لن 

 .الثقة محكا صعبا ما لم تجر تدخالت لصالحها

 دعم إيران لسوريا ما يزال قويا لكنها تعمل بحذر اآلن  05/04/2013 

حاكم سوريا  أو أن  , فإن  عددا قليال من المحللين يتوقعون نجاة نظام األسد في شكله الحالي

 طويال سوف يكون على قيد الحياة عندما تنتهي هذه األمور صمدالذي 

  «القوة والضعف»أمريكا وأوروبا أمام اختبار  05/04/2013 

أمام  يصمدكان جدي يقاتل في صفوف حملة فرنسا، إال  أن  سالحه المضاد للطيران لم 

 ...طائرات ستوكا األلمانية

  ضربني وبكى.. العريانإعالمنا مع  30/03/2013 

طويال، إلى أن جاءت محاولة األمير عبدهللا  تصمدحيث أُنشئت الحكومات الخمس التي لم 

 (الثورة)القادم من الحجاز الستئناف المسيرة 

  هل انتهى دور السفير السوري؟ 27/03/2013 

في السابق طالبنا بطرد السفير على اعتبار انه ممثل السفاح، وكان الرد ان النظام السوري 

 .مام المبادرةوقد يستعيد ز صامداما زال 

  مشاورات أم ثرثرة 24/02/2013 

( النائب الوزير ورئيس الوزراء النائب)هناك من يريد من النواب الذهاب بنا الى تجربة 

 امام اختيارات الكتل تصمدوحتى هذه لن 

  ازداد الفقر فكثرت السرقة 24/02/2013 

نوا في أرشيفهم في عهد من  عزة شهرا  كامال  فأذلت اليهود  صمدتوقد علم الناس أيضا  ودو 

 !.وفهمكم كفاية. ورجعوا الى أوكارهم خاسئين مدحورين

  انتفاضة أهل السنة في العراق 24/02/2013 

لحكوم الطائفة المدعومة من قبل األمريكان وإيران وبدأت متحد ين ظلم ا صامدونوهم 

 الحكومة الطائفية تتخبط وتتصرف بعيدا  عن الصواب

  كيف نحمي أقصانا 21/02/2013 

ً باأللف الواقفة لعله إشارة قوية إلى بقائه « األقصا»إن رسم كلمة  واقفا  شامخا  إن شاء  صامدا

 !هللا

  دية القلوب المقتولة 15/02/2013 

 !لكالم ونق وكيد النساء؟ يصمدأين كان عقل وأمانة وخلق ذلك الرجل الذي تزوجها ثم لم 

  !وعند حفيدي الخبر اليقين..الصحف تغرق 14/02/2013 

بعض الصحف في مواجهة العاصفة، بينما يستمر اتجاه األجيال الصاعدة بقوة إلى  تصمدقد 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/136698-وسادة-هرقل-والنسور-والثقة-بالحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135880-دعم-إيران-لسوريا-ما-يزال-قويا-لكنها-تعمل-بحذر-الآن.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135880-دعم-إيران-لسوريا-ما-يزال-قويا-لكنها-تعمل-بحذر-الآن.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/135879-أمريكا-وأوروبا-أمام-اختبار-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135050-إعلامنا-مع-العريان-ضربني-وبكى.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134801-هل-انتهى-دور-السفير-السوري؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/134801-هل-انتهى-دور-السفير-السوري؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130227-مشاورات-أم-ثرثرة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130227-مشاورات-أم-ثرثرة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130189-ازداد-الفقر-فكثرت-السرقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130189-ازداد-الفقر-فكثرت-السرقة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130195-انتفاضة-أهل-السنة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/130195-انتفاضة-أهل-السنة-في-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130011-كيف-نحمي-أقصانا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/130011-كيف-نحمي-أقصانا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128955-دية-القلوب-المقتولة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128955-دية-القلوب-المقتولة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/تحليلات/128834-الصحف-تغرق-وعند-حفيدي-الخبر-اليقين.html
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 .الشبكة

تواجه تحدي البقاء من خالل إغراء المتلقي بمحتوى أكثر  الصامدةلكن حتى هذه األقلية . 

 غنى وجذبا  

  التقليدية تهزم اإلحالل السياسي 11/02/2013 

ما شاهدناه في انتخابات رئاسة البرلمان السابع عشر كان يمثل روافع مصطنعة جمعت 

 .كثيرا تصمدني على قاعدة مراهقة تنظيمية لن الشامي على المغربي على اليم

  األسطورة سامر العيساوي 10/02/2013 

 صامداومازال .. يوما  232...، شهيد مع وقف التنفيذ(االسير البطل سامر العيساوي ) هذا هو

 ..منتصرا رافضا الركوع للجالد صامداهذا هو االسير البطل سامر العيساوي .. 

  !يتكرر في مصر« حماس»سيناريو  07/02/2013 

 وأفشل ذلك الحصار بصورة أذهلت الجميع صمدلكن الشعب الفلسطيني في غزة 

  أوباما يعود إلى المنطقة منتشيا 07/02/2013 

كذلك، ما تفهمه اإلدارة األمريكية جيدا أن  الشعب الفلسطيني لطالما كان وحيدا، وهو الذي 

 أو تدخل غربيطيلة هذه الفترة ومنذ أكثر من أربعة عقود، لم ينتظر يوما دول جوار  صمد

  !«صائب»استنساخ  30/01/2013 

ما احوجنا اليوم إلى قادة احرار وشرفاء يحملون هوية االنتماء الفعلي والصادق لعذاب 

 الصامدةومعاناة وتضحيات جماهيرهم الصابرة و

  ارتياح في الحركة اإلسالمية 26/01/2013 

ل الدولة بقاءها  يصمدالبرلمان الحالي لن  كثيرا، وعدم تسليط البعض الضوء على أمور تفض ِ

 .في الظالم لن يحمي الصيغة الناقصة لإلصالح من االنكشاف

  خفايا انتخابية 24/01/2013 

وغابت عنها الحركة اإلسالمية وأنتجت  1525نيابية التي جرت عام مثل االنتخابات ال»

 «طويال وانتهى بالحل يصمدمجلسا لم 

  شعب عظيم وقضية أعظم 20/01/2013 

 على أرضه الصامدكل البعد عن حقيقة ما ينشده ويستحقه شعبنا الصابر وو ما دامت بعيدة 

  «غزة حروف من عز» 17/01/2013 

 ال يزيدها العدوان اال قوة فاركانها ثابتة وفرعها في السماء صامدةحروفها 

 14/01/2013  ً   خرقوا فسكتنا فغرقنا جميعا

 !أمام أصغر العواصف يصمدأن البناء على جرف هار ال 

  «باب الشمس»قرية  12/01/2013 

 .إلى حين تثبيت حق أصحاب األرض على أراضيهم ستصمدوأن القرية 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128141-التقليدية-تهزم-الإحلال-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/128141-التقليدية-تهزم-الإحلال-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127972-الأسطورة-سامر-العيساوي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127972-الأسطورة-سامر-العيساوي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127743-سيناريو-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127657-أوباما-يعود-إلى-المنطقة-منتشيا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127657-أوباما-يعود-إلى-المنطقة-منتشيا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126589-استنساخ-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125899-ارتياح-في-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125899-ارتياح-في-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125544-خفايا-انتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125544-خفايا-انتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125057-شعب-عظيم-وقضية-أعظم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125057-شعب-عظيم-وقضية-أعظم.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124547-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124024-خرقوا-فسكتنا-فغرقنا-جميعاً.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124024-خرقوا-فسكتنا-فغرقنا-جميعاً.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123883-قرية-
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 حق وراءه مطالب .. الدوري 07/01/2013 

، يقاتل وواقفا صامداً التي اطيح بها َعْنوة ما يزال « الشرعية»كما اكد ان الرجل الذي يمثل 

 على قدميه

 

 

محليات-السبيل  

        Verbo فشل 

N.  Fecha  

 (وثائق)تتراجع عن إتالف سمك أرجنتيني يحمل تاريخي إنتاج '' الغذاء'' 13/05/2013 

منها في االختبار والفحص يعاد إلى المصدر أو دولة المنشأ، أو يصار  يفشلمؤكدا أن ما 

 .التالفها بمقتضى أحكام القانون

 جرش في اإلسالمية للحركة سياسي صالون ..أين إلى األردن 23/05/2013 

وظهر ذلك في الخطاب السياسي الرسمي  سيفشلوكان هناك رهان على أن  الربيع العربي 

 . " للحكومة وصار تراجع من الحكومة في اإلصالح

 النقابة قيادة في فشل الرواشدة :''المعلمين'' 22/05/2013 

في الحفاظ على هذه الثقة واتخذ نهجا اقصائيا  ونفعيا  فشلوقضاياهم ولكن األستاذ الرواشدة 

 أبعد ما يكون عن خدمة نقابة في طور التأسيس والبناء

 الدوام تعليق بإنهاء يطالبون الحسين جامعة طلبة 25/05/2013 

ولم تحسم الكثير من المشاجرات السابقة ولم تحاسب الطلبة  فشلتوقال الطلبة ان العمادة 

 .وتردعهم بالعقوبات الالزمة مطالبين االجهزة االمنية بكشف الجناة في اقرب وقت

 مطالبة األمن العام بدفع حقوق ورواتب عشرات العمال  22/05/2013 

كل المحاوالت واالتصاالت التي قاموا بها  فشلتولجأ الموظفون إلى خطوة االعتصام بعدما 

 على مدى أشهر طويلة

  إرجاء بحث إعادة تشكيلة المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان 22/05/2013 

وبنفس الوقت فإن المجلس يدين عمليات التحايل على إرادة الشعب في إحداث اإلصالح 

 كل التجارب السابقة فشلتالحقيقي بعد أن 

  األردن لم يحسن استثمار فرصة الربيع العربي لتحقيق اإلصالح السياسي: ناشطون 15/02/2013 

 سلبا على النظام في الشارع إدارة االنتخابات البرلمانية انعكس فشللكن 

  لماذا جّمدت رئاسة الوزراء مشروع األوبرا؟ 16/02/2013 

وتم اللجوء للتحكيم بقرار من لجنة العطاءات الخاصة بعد قرار  فشلتإال أن هذه المحاولة 

 اللجوء للتحكيم

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123273-الدوري-حق-وراءه-مطالب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143839-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%85%D9%83-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-(%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82).html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142181-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%B4.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141392-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140713-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139347-مطالبة-الأمن-العام-بدفع-حقوق-ورواتب-عشرات-العمال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139347-مطالبة-الأمن-العام-بدفع-حقوق-ورواتب-عشرات-العمال.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138876-إرجاء-بحث-إعادة-تشكيلة-المكتب-التنفيذي-لجماعة-الإخوان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138876-إرجاء-بحث-إعادة-تشكيلة-المكتب-التنفيذي-لجماعة-الإخوان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138621-ناشطون-الأردن-لم-يحسن-استثمار-فرصة-الربيع-العربي-لتحقيق-الإصلاح-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138340-لماذا-جمّدت-رئاسة-الوزراء-مشروع-الأوبرا؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138340-لماذا-جمّدت-رئاسة-الوزراء-مشروع-الأوبرا؟.html
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  عناوين الصحف األردنية األحد 12/02/2013 

 محاولة سطو على محل صرافة تفشلشجاعة موظف 

 ملفات الوحدة الوطنية وسحب الجنسيات وخطط اإلصالح تتصدر مناقشات الثقة  29/02/2013 

لماذا ندعم كل الناس، ال يوجد في هذا المجلس من يستحق :"ووجه انتقادات آللية الدعم قائال 

 في إعداد الكفاءات فشلتالدعم، وبالنسبة لجامعاتنا فقد 

  تثير الهواجس واألسئلة «التربية»فضائية وإذاعة  29/02/2013 

في السابق في إدارة معركة تسريب  فشلوإذا كان الجهاز اإلداري في مركز الوزارة قد 

 أسئلة الثانوية العامة

  الحكومة ملتزمةٌ بالعمل على إنجاز استحقاق الحكومة البرلمانية: النسور 25/02/2013 

ِ خطأ مهما َصغَُر كي ال نغامر بهذه الفكرةِ ا ة  فشلتْ لجليلة، التي إْن دون أي  ال قد ر -هذه المر 

 ، ستمدُّ الرافضين لفكرةِ الحكومِة النيابية بحجٍة قويةٍ -هللا

  االعتداء على مسيرة إربد يعكس حالة العجز التي أصابت النظام: اإلخوان 26/02/2013 

وقال نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان االعتداء على 

 .في الدول العربية األخرى التي انطلق فيها الربيع العربي فشلمثلما  فاشلالحراك منهج 

 في اقتحامه ويفشلونفي اربد '' العمل االسالمي''يهاجمون مقر '' بلطجية'' 26/02/2013 

 .بسبب اغالقه المحكم ومسارعة االتصال باالمن العام فشلوافيما حاولوا اقتحام المقر لكنهم 

 مبررات قانونيةتعديالت قانون المخدرات تستر على الجرم بال : مختصون 53/02/2013 

اقتراح لجنة الشؤون القانونية في مجلس األعيان، إذ أوصت المجلس رفض مشروع  فشلو

 القانون المعدل واإلبقاء عليه كما ورد في القانون األصلي

الفـساد والرشى والعموالت لتمرير اتفاقيات »نـــواب يتهمــــون مسؤولـين سابقين بـ 52/02/2013 

 « النفط

وقال النسور ان اي اتفاقية من هذا النوع تأتي الى مجلس االمة من اجل اصدارها بشكل 

 في عملها فشلتقانوني، وهذه االتفاقية وافق عليها مجلس النواب سابقا لكن هذه الشركة 

 يحذرون من كارثة في القدس « مهرجان األرض كرامة وشعب»مشاركون في  51/02/2013 

وانه اذا كانت هناك ما يزعج االحتالل االسرائيلي فإنه يتمثل في وحدة الشعب الفلسطيني 

 اسرائيل في التفريق بينهما فشلتالمسلم والمسيحي والذي 

وإربد تطرد الفرنسيين ومعان « اللحام»البلقاء تغلق أبواب المديرية بـ: احتجاجات المياه 51/02/2013 

  ترفض الضغوط

أمام إصرار المعتصمين، داعين  شلتفوحاولت جهات أمنية إعادة فتح بوابات الشركة لكنها 

 .قوات األمن الى الحياد طالما ان االعتصام سلمي من دون أي احتكاكات

  المسؤولية في بناء األَوطان 52/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138198-عناوين-الصحف-الأردنية-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138198-عناوين-الصحف-الأردنية-الأحد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137754-ملفات-الوحدة-الوطنية-وسحب-الجنسيات-وخطط-الإصلاح-تتصدر-مناقشات-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137754-ملفات-الوحدة-الوطنية-وسحب-الجنسيات-وخطط-الإصلاح-تتصدر-مناقشات-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137740-فضائية-وإذاعة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137278-النسور-الحكومة-ملتزمةٌ-بالعمل-على-إنجاز-استحقاق-الحكومة-البرلمانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137120-الإخوان-الاعتداء-على-مسيرة-إربد-يعكس-حالة-العجز-التي-أصابت-النظام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137101-بلطجية-يهاجمون-مقر-العمل-الاسلامي-في-اربد-ويفشلون-في-اقتحامه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136105-مختصون-تعديلات-قانون-المخدرات-إشاعة-وتستر-على-الجرم-بلا-مبررات-قانونية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135779-نـــواب-يتهمــــون-مسؤولـين-سابقين-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135779-نـــواب-يتهمــــون-مسؤولـين-سابقين-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135443-مشاركون-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/محراب/135324-المسؤولية-في-بناء-الأَوطان.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/135324-المسؤولية-في-بناء-الأَوطان.html
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أن يدَّعوا أنهم .. كل محاوالتهم ومؤامراتهم لجئوا إلى أخبث ِحيلة وأمكر وسيلة فشلتولما 

 هم المعارضة وهم الثوار

 تحذيرات من التعاطي األمني في حكومة النسور : االخوان 62/06/2013 

في تحقيقه الحكومات  فشلتوتساءل بني ارشيد هل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق ما 

 السابقة ؟

  الوطني للجماهير بين إصالح النظام وإيقاظ الحس.. «آذار 00» 12/06/2013 

فشال  ذريعا  في تقويض الحراك وإضعافه؛ من  فشلتوشدد على أن الدولة وأجهزتها األمنية 

 خالل استخدام سالح أمن الدولة وحماية النظام إلرهابهم

 معركة الكرامة جهنم في عيون االسرائيليين: ''بترا'' 15/06/2013 

ثم ادخل قوات برية إسرائيلية الى عمق االراضي االردنية للسيطرة على بلدة الكرامة، لكن 

 مخططات الجيش االسرائيلي جميع فشلت

ايضا في تنفيذ عملية االنسحاب بشكل منظم حيث  فشلان الجيش االسرائيلي "وقال الموقع 

 تمكنت القوات األردنية من قطع جميع خطوط االتصال بين القوات االسرائيلية المندحرة

جهودا مضنية إلحدى  وأفشلتسرد فيه ان المدفعية األردنية أبلت بالء حسنا خالل المعركة 

 وحدات سالح الهندسة اإلسرائيلي

  النواب« توزير»النسور يحظى بدعم األغلبية النيابية ويفتح الباب أمام  22/06/2013 

العملية فسيحكم علي التاريخ وكذلك اذا افشلها النواب سيحكم  أفشلتأنه ال قدر هللا اذا "

 ".التاريخ

  مشـاركـون يجـمـعـون عـلـى استـقـاللـيـة الـشـعب الـعـراقـي في مـطـالـبـه الـعـادلة 10/03/2013 

عبر الدستور الدائم في حل  أي  من المشكالت  1555ي الذي أنتج عام النظام السياس فشلإذ 

 األساسية والمستعصية في المشهد العراقي

النخب السياسية العراقية بأن تصل إلى حدود دنيا من التوافق حول ما يمكن أن تؤثر  وفشلت

 فيه القضية السورية على العراق

مدى هذه السنوات كان فاعال أساسيا في السياسيين السن ة في تمثيل جمهورهم على  فشل

 إنتاج هذا الحراك الجماهيري

البرلمان العراقي على مدى السنوات السبع األخيرة، في أن يغلق أي  من أماكن  وفشل

 التوقيف واالحتجاز هذه

 النظام السياسي في حل أي  من المشكالت بسبب أزمة بنيوية داخل هذا النظام السياسي فشل

 البرلمان العراقي على مدى السنوات السبع األخيرة وفشلالنظام السياسي العراق،  فشلإذ 

 فشلالسيناريو الثاني هو الذي نتمن ى أن ال يلجأ إليه، وهو سيناريو العنف، أي  أن ه في حال 

 أي  من المنافذ المتاحة للوصول إلى تسوية حقيقية بسبب المتغير السوري

حقيقة في مواجهة المشكالت واعتمد ترحيل المشكلة،  فشلبالطبع هو يشخ ص أن  النظام 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135194-الاخوان-تحذيرات-من-التعاطي-الأمني-في-حكومة-النسور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134130-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133863-بترا-معركة-الكرامة-جهنم-في-عيون-الاسرائيليين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132706-النسور-يحظى-بدعم-الأغلبية-النيابية-ويفتح-الباب-أمام-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
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ا ومؤثرا  .والعامل السوري كان عامال هام 

لدينا اآلن في العراق من محاوالت تأسيس دولة، لألسف نقول بهذه اللحظة وباعتراف، 

 لمواطنة، ألن المعروف أن  الدولة الحضارية العصرية قائمة على عنصر افشلت

 هذا النظام في عكس هذه التعددية االجتماعية فشلفبالتالي 

في أن يبني خطابا  فشلرئيس الوزراء المالكي استطاع أن يعب ئ الشارع طائفيا، بعد أن 

 وطنيا، وأن يعبر من العصبية الطائفية إلى بناء خطاب وطني أوسع

  تخسر الرهان على نزاهة االنتخابات« المستقلة»: مراجع قانونية وسياسيون 10/03/2013 

العرموطي أك د أن  الحكومة ممثلة بالهيئة المستقلة لالنتخابات خسرت الرهان في إجراء 

بإقناع الناخب األردني بجدية الدولة  فشلتاالنتخابات بنزاهة وموضوعية وحيادية، مثلما 

 لخلق بيئة ديمقراطية

 النسور يتعهد بكشف معلومات تتعلق باعتقال الناطور  05/03/2013 

الصليب األحمر بإيصال رسالة كانت شقيقة خالد، قد سل متها قبل أكثر  فشلومن جهة أخرى 

 من شهر إليصالها إلى شقيقها 

  قوات الدرك تمنع بالقوة مسيرة إربد السلمية من الوصول الى دوار وصفي التل 23/02/2013 

وطنهم وشعبهم، فكيف بك تعيدهم تارة تلو في االنتماء ل فشلواجربوا جميعا و»مضيفا أنهم 

 .«!اخرى وقد امتعض منهم مرؤوسوهم؟

  تفشل في إصالح خط مجاري المرج في الكرك« المياه» 14/02/2013 

إدارة مياه الكرك وبسبب نقص االمكانات المالية والفنية في معالجة انفجار خط  فشلت

 المجاري الذي يخدم اجزاء واسعة من ضاحية المرج بمدينة الكرك

  غرق بمياه المجاريمرج الكرك ي 12/02/2013 

واشار الضمور إلى ان االمر يقتضي تدخل المقاول الذي قام بتركيب المنهل وذلك بعد ان 

محاوالت االدارة السيطرة على الوضع لساعات طويلة واعدا ان يتم ذلك نهار غد  فشلت

 .االربعاء

  نجحنا في عالج الليبيين وفشلنا في تحصيل حقوقنا: الحموري 11/0/2013 

 .«في تحصيل حقوقنا وفشلنانجحنا في عالج الليبيين »

  الحملة األمنية األشرس ضد العمالة المصرية باألردن 30/01/213 

 .جميع االتصاالت التي أجرتها القاهرة مع الحكومة األردنية إلحتواء الموقف فشلتفيما 

  الحملة األمنية األشرس ضد العمالة المصرية باألردن 30/01/2013 

لمصري أن جميع اإلتصاالت التي جرت الثالثاء وصباح األربعاء بين وزير القوى العاملة ا

 ".فشلتقد "خالد األزهري، مع وزير العمل األردني نضال القطامين الحتواء الموقف، 

  ال سبيل لوقف التدهور إال بتشكيل حكومة إنقاذ وطني: «األعلى لإلصالح» 30/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132547-مراجع-قانونية-وسياسيون-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131744-النسور-يتعهد-بكشف-معلومات-تتعلق-باعتقال-الناطور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131744-النسور-يتعهد-بكشف-معلومات-تتعلق-باعتقال-الناطور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130104-قوات-الدرك-تمنع-بالقوة-مسيرة-إربد-السلمية-من-الوصول-الى-دوار-وصفي-التل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130104-قوات-الدرك-تمنع-بالقوة-مسيرة-إربد-السلمية-من-الوصول-الى-دوار-وصفي-التل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128750-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128470-مرج-الكرك-يغرق-بمياه-المجاري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128214-الحموري-نجحنا-في-علاج-الليبيين-وفشلنا-في-تحصيل-حقوقنا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126538-الحملة-الأمنية-الأشرس-ضد-العمالة-المصرية-بالأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126538-الحملة-الأمنية-الأشرس-ضد-العمالة-المصرية-بالأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126538-الحملة-الأمنية-الأشرس-ضد-العمالة-المصرية-بالأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126538-الحملة-الأمنية-الأشرس-ضد-العمالة-المصرية-بالأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126452-
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في تحقيق الهدف الذي تصدر أهدافها، وهو توسيع قاعدة  فشلتيتضح لنا أن الحكومة 

 .المشاركة

  الكرة في ملعب الملك: سالم الفالحات 29/01/2013 

في تحقيق الهدف الذي تصدر أهدافها، وهو توسيع قاعدة  فشلتيتضح لنا أن الحكومة 

 .المشاركة 

  لت بالعملية االنتخابيةاألجهزة األمنية تدخ: ''العربية لحقوق اإلنسان'' 27/01/2013 

 ".فشال تاما في إيجاد عملية انتخابية بعيدة عن التزوير فشلتأن الهيئة المستقلة لالنتخابات "

  مجلس النواب لن يلبي طموحات الشعب: إربدأهالي من  22/01/2013 

أيمن الغرام طالب اقتصاد في جامعة اليرموك أشار الى أن تجربة مجالس النواب السابقة 

 ، ولم تحقق أي شيء على أرض الواقعفشلت

  ليس هناك بلد أو مجتمع محصن من الفوضي: المعايطة 21/01/2013 

في تلبية تطلعات المواطن، وأمله في التغيير نحو  فشلتولم يكن اداؤها مقنعا وساطعا، و

 .األفضل

  تنفي« المستقلة لالنتخابات»و.. فشل تجارب الربط اإللكتروني 20/01/2013 

مع الهيئة المستقلة « السبيل»، وذلك بالتزامن مع اتصال تفشلان التجربة ما زالت 

 .االولىلالنتخابات خصوصا في الدائرة 

  وحدة زراعية ومزارع أسماك وأشجاراً مثمرة 031فيضان نهر األردن يجرف  14/01/2013 

 65كبيرة، وأتت على كامل األراضي الزراعية على مسافة وبين ان المياه تدفقت بكميات 

المصدات الترابية التي أقامها المزارعون في إيقاف زحف  فشلتو" مترا من مجرى النهر

 ".سيول المياه

  عاجزون عن مد شبكة صرف صحي لعمان وشوارعنا منتهية الصالحية: مدير المدينة 14/01/2013 

معد، إال أن الحالة الجوية التي سادت البالد وتعاملنا مع الخطة وفقا  لما هو  تفشلخطتنا لم 

 خالل هذه الفترة لم تكن متوقعة

  

 

عربي و دولي- السبيل  

Verbo فشل 

N.  Fecha  

 0جنيف في شاركةالم يدرس المعارض واالئتالف طهران في سوريا حول مؤتمر 65/05/2013 

أصدرت قوى الحراك الثوري السوري في الداخل بيانا قالت فيه إن قيادة االئتالف السوري 

 .في التصدي لمسؤولية تمثيل ثورة الشعب السوري سياسيا فشلتالمعارض 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126381-منصور-التدخل-الأمني-كان-واضحا-في-الانتخابات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126047-العربية-لحقوق-الإنسان-الأجهزة-الأمنية-تدخلت-بالعملية-الانتخابية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125270-أهالي-من-إربد-مجلس-النواب-لن-يلبي-طموحات-الشعب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125175-المعايطة-ليس-هناك-بلد-أو-مجتمع-محصن-من-الفوضي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124986-فشل-تجارب-الربط-الإلكتروني-و
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124109-فيضان-نهر-الأردن-يجرف-231-وحدة-زراعية-ومزارع-أسماك-وأشجاراً-مثمرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124106-مدير-المدينة-عاجزون-عن-مد-شبكة-صرف-صحي-لعمان-وشوارعنا-منتهية-الصلاحية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/143909-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%812.html
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 معاذ الخطيب يغادر إسطنبول وسط انقسامات 29/05/2013 

أعضاء االئتالف في ضم مزيد من  فشلأيام على تلك المباحثات،  3وبعد مرور أكثر من 

 الليبراليين إلى صفوفه بناء على رغبة هذا التيار بزعامة ميشيل كيلو

بعد ضم أعضاء جدد  32وأوضح سيف أن أقل من نصف أعضاء االئتالف البالغ عددهم 

 عملية االنتخابات يفشليشاركون في المباحثات، األمر الذي 

 حزب هللا يحشد كل ما لديه لحرب سوريا: تايم 27/05/013 

في إطالق الصاروخ  فشلتكما اكتُشفت منصة ثالثة قرب المنصتين المذكورتين، إال أنها 

 الثالث

 األمنية التعزيزات رغم ستوكهولم خارج تمتد الشغب أعمال :السويد 25/05/2013 

 في الحد من معددالت البطالة والفقر بين الشبان فشلتبة فإن الحكومات السويدية المتعاق

 ..الشمس تحت مـــــــكان عن والبـحث إسرائيل : األسد سوريا بعد ما 22/05/2013 

محاولة نتنياهو ثني روسيا عن بيع  فشلتفقد   وفقا لما رشح من الصحافة االسرائيلية... -

 هذه االسلحة

 سوريا في "المأساة" إزاء الدولي التحرك عدم ينتقد قطر أمير 21/05/2013 

كافة المبادرات الدولية والعربية في  فشلتمن المحزن أن يحدث هذا بعد أن "وأضاف قائال 

 ."دفع النظام السوري لإلصغاء لصوت العقل

 األسد بشار حافظ يرأسه أن إلبني أريد ال :للمحقق قلت :سكاف مي 20/05/2013 

كنت أتمنى ان نخرج من المسرح في مظاهرة، حاولنا أن نجتمع عند مسرح الحمراء في 

 .فشال ذريعا وفرقها األمن حتى من قبل أن تبدأ فشلتدمشق ونخرج في مظاهرة لكنها 

 سيناء فى المختطفين لجنودا لتحرير استعدادا (777) بالفرقة يستعين المصري الجيش 20/05/2013 

وأكد المعتصمون استمرار االعتصام، وإغالق المعبر لحين عودة زمالئهم المختطفين، حيث 

 جميع الجهود من جانب المسؤولين بمصلحة أمن الموانئ بوزارة الداخلية فشلت

 النكبة في بريطانيا دور على شاهد 16/05/2013 

ولكن بعد أيام تظاهر بالمرض ونجح بالهرب "باكتشاف مدير السجن له،  فشلتلكن محاولته 

 ."من المشفى، أما العرب فقد أطلقت عليهم النيران حين حاولوا الهرب

 اإلعصار ويواجهون اإلجالء يرفضون الروهينغا 15/05/2013 

محاوالت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس لنقل الالجئين في راخين إلى  فشلتو

 ثكنة عسكرية قريبة

 وإيران ''الذرية'' لمفاوضات عاشرة جولة 13/05/2013 

نيسان /وإيران في ألمآتا بكزاخستان مطلع أبريل 2+5االجتماع األخير بين مجموعة  فشلو

 في التوصل إلى نتيجة

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143812-معاذ-الخطيب-يغادر-إسطنبول-وسط-انقسامات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143812-معاذ-الخطيب-يغادر-إسطنبول-وسط-انقسامات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/143439-تايم-حزب-الله-يحشد-كل-ما-لديه-لحرب-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143135-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142608-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142425-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142351-%D9%85%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%84%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142270-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-(777)-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141724-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141585-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141203-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 االثنين العالم أخبار موجز 13/05/2013 

الهجوم االخير يظهر كيف تتحول شرارة الى حريق عندما يظل المجتمع الدولي صامتا "ان 

 ."مجلس االمن الدولي في التحرك ويفشل

االربعين لقيام جبهة تحرير الساقية  ، وذلك في الذكرىفشلتلكنه اكد ان هذه السياسة 

 .الحمراء ووادي الذهب

 للمعارضة تظاهرات وسط اليمين يؤدي ماليزيا وزراء رئيس 07/05/2013 

وأثارت نتيجة االنتخابات احتمال نهاية للمستقبل السياسي النور الذي كان تعهد التنحي 

 في إزاحة الحكومة" الميثاق الشعبي" فشلة اذا ما كزعيم للمعارض

 األمامية للخطوط مليشياته يرسل األسد 30/04/2013 

أوقات الحروب في كثير من دول الشرق األوسط  فشلفإنه سيقدم بديال لنظام التجنيد الذي 

 .من أفغانستان إلى العراق

 نجليه ''تختطف''و بحماس قيادي منزل على النار تطلق السلطة 28/04/2013 

أطلقت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء امس السبت، النار على منزل األسير الفلسطيني 

في  فشلتنجليه عاصم وعماد و" اختطفت"مخيم جنين، واقتحمته وجمال أبو الهيجا وسط 

  .اعتقال نجله األصغر حمزة

 السبت العالم أخبار موجز 27/04/2013 

مرة جديدة في االجتماع على طاولة واحدة بعدما كان مقررا ان  فشلواقادة العراق  وفشل

 .بين المذهبين" الفتنة"يستضيف الوقفان السني والشيعي لقاء جامعا الجمعة في محاولة لوأد 

 الجمعة الفلسطينية الصحف نعناوي 26/04/2013 

 من االنتحار' اكس'في منع السجين  فشلتمصلحة السجون : إسرائيل

 وداريا بحمص عنيفة ومعارك مكثفة غارات 26/04/2013 

 655في استعادة هذه المناطق رغم محاوالته المستمرة منذ  فشلوأضاف حسون أن  النظام 

 .يوما  

 ''الفتنة إلطفاء'' يتحركان العراق في والشيعي السني الوقفان 24/04/2013 

 .اطراف هذه االزمة في عقد اجتماع وطني موسع حيث جرى تاجيله مرات عدة فشلوقد 

 ئراتوالطا للدبابات مضادة بأسلحة الحر الجيش بتسليح الغرب يطالب هيتو 13/04/2013 

فيه وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني  فشلوتأتي تصريحات هيتو في الوقت الذي 

 .الغنية في تسوية خالفاتهم بشأن سوريا أثناء اجتماعهم في لندن الخميس

 والطائرات للدبابات مضادة بأسلحة الحر الجيش بتسليح الغرب يطالب هيتو 13/04/2013 

ل مسؤولياته حيال سوريا وهو مستمر على هذا النهج فشلالعالم »  ...«حتى اآلن في تحمُّ

 فياض استقالة لرفض عباس على وأوروبية أمريكية ضغوط 13/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141178-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140321-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/139435-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/139100-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138921-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/138826-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/138812-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138594-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137008-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137008-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137006-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6.html
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في بناء قاعدة سياسة قوية داخل األراضي الفلسطينية، وأصبح عرضة  فشلأن فياض 

 .لهجمات حركة فتح التي يتزعمها عباس، وأيضا حركة حماس في قطاع غزة

 أمريكا أو «إسرائيل» ترتكبه عسكري خطأ أي على رد بأعنف تهدد إيران 11/04/2013 

ل الوسائل السياسية لحل  هذه المسألة، ولكنها قالت إن   فيما أعلنت الواليات المتحدة أن ها تفض 

 .الحل السياسي فشلبقية الخيارات مطروحة إذا 

 ''رد أعنف''بـ وإسرائيل أميركا تهدد إيران 11/04/2013 

فيما أعلنت الواليات المتحدة انها تفضل الوسائل السياسية لحل هذه المسألة، ولكنها قالت ان 

 )-.الحل السياسي فشلبقية الخيارات مطروحة إذا 

 نوويين منجمين تدشن إيران 53/04/2013 

مجددا في إنهاء الجمود في النزاع المستمر منذ عشر  فشلتوكانت القوى العالمية وإيران قد 

 ...سنوات

 منخفض توقعات بسقف «المفاوضات لعبة» إلصالح محاوالت .. كيري زيارة 59/04/2013 

جون كيري خارطة الحل، كما طلب الرئيس محمود عباس الذي يشترط العودة للمفاوضات 

 ."كيري في مهمته سيُفشلبالحصول على الخارطة، حيث ذلك 

 الدولية والقوى إيران بين اتفاق ال 06/04/2013 

أي تقدم باليوم األول من ( 2+5)ولم يحرز طرفا المفاوضات وهما إيران ومجموعة 

المفاوضون في تضييق هوة  فشلالمحادثات المنعقدة في ألما آتا عاصمة كزاخستان حيث 

 .الخالفات بينهم

 األربعاء العالم أخبار موجز 03/04/2013 

قادة صربيا وكوسوفو في ختام مفاوضات مطولة جرت في بروكسل الثالثاء في  فشل

 التوصل الى اتفاق حول تطبيع العالقات بين بلغراد وبريشتينا

 الجمعة العالم أخبار موجز 29/03/2013 

الدول االعضاء في االمم المتحدة الخميس في التوصل الى اجماع القرار مشروع  فشلت

 ...معاهدة تنظم تجارة االسلحة التقليدية

 البريطانية األراضي على أصوالً  تملك تزال ما مبارك عائلة :الغارديان 29/03/2013 

يد أصول نظام الرئيس المصري السابق، وأن  ممتلكات وشركات في التزامها بتجم فشلت

 .مرتبطة بشخصيات بارزة فيه لم تتأثر بالعقوبات البريطانية

 مصر في الفوضى استمرار من يحذرون سياسيون 28/03/2013 

في الوصول إلى الحكم تغلب المصالح الشخصية على  فشلتبعض الرموز السياسية التي 

 ...مصلحة الوطن

 الخطيب يوضح سبب استقالته 27/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136816-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136768-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%A3%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B1%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136561-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136305-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%C2%AB%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136067-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135633-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/134994-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134950-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134867-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1.html
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العالم في مساندة االنتفاضة كان السبب الرئيسي وراء قراره  فشلقال معاذ الخطيب إن 

 .االستقالة من رئاسة االئتالف

 سياسيا فشلت المعارضة :مصر إخوان 23/05/2013 

 جديدة أقاليم 6 إلى اليمن بتقسيم مقترح 20/03/2013 

النفق المظلم، "سيعيد اليمن إلى  فشلهوكان هادي شدد على أهمية الحوار، محذرا من أن 

 ."وبأنه لن تقوم لليمن قائمة

 بسوريا انتقالية حكومة ألول رئيسا هيتو غسان 19/03/2013 

مرتين في السابق بسب خالفات  فشلتوكانت محاوالت اختيار رئيس للحكومة االنتقالية قد 

 داخلية بين أطراف المعارضة

 العراق بشأن أساطير خمس 17/03/2013 

تهدئة تلك الحرب وخفض وتيرة العنف، لكنها لم تكن  وأوضح أن زيادة القوات ساعدت في

 .تماما في هدفها الثاني وهو التوصل لمصالحة سياسية فشلتالسبب الوحيد في التهدئة، و

 تونس في السلطة مقاليد رسميا تتسلم العريض حكومة 14/03/2013 

مثلما تقول " تفشللم "فبراير الماضي /شباط 23ومضى يقول ان حكومته التي استقالت يوم 

 المعارضة

 للفاتيكان بابا برغوليو ماريو األرجنتيني 14/03/2013 

أربع جوالت سابقة للتصويت الذي بدأ أمس، وتصاعد حينها الدخان األسود دليال  فشلتو

 .على ذلك الفشل

 الفاتيكان بابا الختيار تصويت أول فشل 13/03/2013 

 االحتالل مع التخابر لمكافحة حملة تطلق «غزة داخلية« 13/03/2013 

مخططات مخابرات العدو، فالمعركة  تفشلوأن نشكل معا درعا واقيا للمجتمع، وحالةَ وعيٍ 

 وهذه حلقة من حلقاتها, مع العدو طويلة

 ثالثاءال العالم أخبار موجز 12/03/013 

وزراء خارجية االتحاد االوروبي مجددا في التوصل الى اتفاق حول تسليح المعارضة  فشل

 السورية

 المصرية االنتخابات لخوض ''األمة'' تحالف تدشن إسالمية أحزاب 7 09/03/2013 

 وحزب الوطن للتحالف" الجماعة اإلسالمية"في وقت سابق محاولة لضم  فشلتو

 األقصى فضائية مراسل ويعتقل األسبوعية الضفة مسيرات يقمع االحتالل 08/03/2013 

 .محاوالتهم أفشلتي أقامها أهالي القرية إال أن نقاط المراقبة الت

 للمعارضة دمشق مقعد منح تبحث العربية الجامعة 07/03/2013 

في حل األزمة السورية، وأنها لم تنجز سوى تعليق  فشلتوأضاف منصور أن الجامعة 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/134116-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133868-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133757-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133558-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133301-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133178-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133061-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132983-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132876-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132445-7-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132358-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132137-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9.html
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 عضوية سوريا فيها

  للمعارضة سوريا مقعد تمنح العربية الجامعة 06/03/2013 

، ودعا "في حل األزمة السورية، ولم تنجز سوى تعليق عضوية سوريا فيها فشلتالجامعة "

 إلى ضرورة وقف نزيف الدم السوري

 انتخابه على عام بعد روسيا في ةبشعبي يتمتع يزال ما بوتين 05/03/2013 

 .في احراز توزيع عادل للثروات بين الروس فشلبالمئة اعتبروا انه  26لكن 

 الحكومة تشكيل مهلة لتمديد نتنياهو يلتقي بيريس 03/03/2013 

اجتمع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو أمس 

حتى اللحظة بإتمام تشكيل االئتالف  فشلتالسبت؛ لبحث ما آلت إليه المشاورات التي 

 .الحكومي الجديد

 بنغالدش في لالسالم االساءة على احتجاجات خالل 7 مقتل 27/02/2013 

الشرطة من فض التظاهرات، من خالل الحواجز التي نشرتها، لتطلق الغازات  فشلتحينما 

 المسيلة والرصاص عليهم

 هللا حزب أسلوب تكشف قبرص عملية :بوست واشنطن 27/02/2013 

، فإن هناك معلومات فشلتومع أن معظم الهجمات التي شُنت في السابق إما أُجهضت أو 

 جمعتها أجهزة االستخبارات الغربية تُظهر أن حزب هللا يتعلم من أخطائه

 ''األزرق النيل'' على السيطرة لفرض اشتباكات 24/02/2013 

 .فشلمشيرة إلى أن الجيش السوداني حاول السيطرة على مدينة مفو لكنه 

 وجيشها مصر رئاسة تستهدف إشاعة حرب 21/02/2013 

الجولة األولى من هذه المحاوالت التي تمثلت في محاصرة قصر الرئاسة  فشلتبعدما "...

 ."وقذفه بالزجاجات الحارقة

 اإليرانية للرئاسة يترشحان ورضائي فالحيان 21/02/2013 

، قبل أن 1525أن خطة رفع الدعم عن سلع أساسية التي أعدتها الحكومة وطُب ِقت العام 

 في زيادة اإلنتاج المحلي والنمو فشلت، (البرلمان)يجمدها مجلس الشورى 

 عدن في والشرطة الجنوبي الحراك بين مواجهات في جريحا 13و قتيالن 21/02/2013 

لى عدن للمشاركة في تظاهرة يوم الشرطة في الحد من تدفقهم ا فشلت''وبحسب باعوم 

 ..''فبراير 12الكرامة 

 توقع استقالة رئيس الوزراء التونسي 20/02/2013 

 .االثنين خصوصا بسبب معارضة حزب الجبالي النهضة فشلوهذا المشروع 

 اليوم التونسي الوزراء رئيس استقالة توقع 19/02/2013 

االثنين خصوصا بسبب معارضة حزب النهضة الذي ينتمي اليه  فشلوهذا المشروع 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132033-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131691-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131372-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130860-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130852-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130305-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130047-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129970-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129956-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8813-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129633-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129633-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129595-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html
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 .الجبالي

 تكنوقراط حكومة تشكيل في فشله يعلن الجبالي 18/02/2013 

جهوده في تشكيل  فشلتوكان الجبالي هدد في وقت سابق باالستقالة من منصبه في حال 

 .حكومة تكنوقراط

 األسد جيش عن لالنشقاق أبناءهم يدعون دروز 17/02/2013 

مبادرة رئيس ائتالف قوى المعارضة السورية، معاذ الخطيب، بعدما رفض النظام  فشلتو

 .السوري االستجابة للحوار مع المعارضة

 األحد اإلسرائيلية الصحف نعناوي 17/02/2013 

 ودخول االئتالف معا( البيت اليهودي )وبينيت ( يش عتيد)بتفكيك جبهة لبيد  يفشلنتنياهو 

 نووي سالح امتالك تريد ال إيران :خامنئي 16/02/2013 

في التوصل إلى اتفاق مع  فشلتوكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة قد 

 إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك خالل محادثات في طهران األسبوع الماضي

 السلطة في تفّرط لن النهضة حركة :الغنوشي 16/02/2013 

 فشلتوكان الجبالي هدد بتقديم استقالته الى الرئيس التونسي في موعد اقصاه اليوم اذا 

 .مشاوراته مع االحزاب

 الجديد الدستور إلقرار الشعب إلى باللجوء يهدد أردوغان 16/02/2013 

الشعب، واالستفتاء على دستور جديد في   رجب طيب أردوغان، البرلمان باللجوء إلى

 .في إقراره، داعيا  البرلمان إلى اإلسراع في ذلك فشلما البالد، إذا 

 السبت العالم أخبار موجز 16/02/2013 

دد بتقديم استقالته يوم السبت الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي في حال وكان الجبالي ه

 .مشاوراته مع االحزاب السياسية حول تشكيل حكومة تكنوقراط فشلت

 الجمعة اإلسرائيلية الصحف عناوين 15/02/2013 

في التأهل إلى نهائيات الدوري األوروبي  يفشلفريق مكابي تل أبيب يخيب أمل مشجعيه و

 اليويوليغ

 ضبابية؟ أم مشبوهة أدوار ..األمريكي السالم معهد 15/02/2013 

التوصل إلى حلول بشأن أبيي، ووضع قطاع الشمال إلى عدم توازن  فشلأن « تمين»ويعتقد 

 الضغوط الخارجية مع الدوائر المسؤولة في الداخل

 بالرحيل االسد بشار اقناع الى العالم يدعو كيري 14/02/2013 

حتى االن عدة مبادرات دبلوماسية قام بها الموفد الدولي كوفي انان ثم خلفه االخضر  فشلتو

 شهرا 16للنزاع المستمر منذ االبراهيمي في وضع حد 

 الخميس الفلسطينية الصحف عناوين 14/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129438-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129159-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129153-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129082-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129057-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%91%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129016-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129011-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128911-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128894-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128776-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128772-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
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 في التعتيم اإلعالمي تفشلإسرائيل 

 !''فوتوشوب'' مجرد (313-قاهر) اإليرانية المقاتلة 13/02/2013 

، أو أنها لم تحدث أصال ، وأن ما يقال عن غزو الفضاء ليس فشلتأن التجربة ربما تكون 

 ."خدعة"سوى مجرد 

 وسوريا إيران بمهاجمة يلوح نتنياهو 13/02/2013 

العقوبات والدبلوماسية فإنهم سيواجهون تهديدا عسكريا ذا  فشلتوعليهم أن يعلموا بأنه إذا 

 ."مصداقية وال شيء آخر سينفذ هذه المهمة

 بالقوة اليرموك مخيم بتحرير تهدد فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة 13/02/2013 

من المجموعات المسلحة التي تسيطر ( لالجئين الفلسطينيين)سيتم تحرير مخيم اليرموك "

 ."الجهود السياسية في تحقيق ذلك فشلتعليه بالقوة العسكرية إذا 

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بالتوصل إلى حل سياسي ألزمة مخيم  فشلتإذا "

 ."(..جنوبي العاصمة السورية دمشق)اليرموك 

  الخطيب يوجه اإلنذار األخير لألسد 12/02/2013 

أن مبادرته تبقى هي الخطوة  -بحسب المصدر نفسه-وأكد اإلبراهيمي للخطيب خالل اللقاء 

 "دول أخرى تفشلهاما لم "نى عليها حل سياسي لألزمة السورية األساسية التي يمكن أن يب

  حزب المؤتمر التونسي يسحب وزراءه من الحكومة 11/02/2013 

في االنتخابات وأمام صناديق االقتراع،  فشلواهم أولئك المتربصون الذين »شكري بلعيد 

 .«ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم وأفكارهم

 نجاد يدعو واشنطن إلى تغيير موقفها من أجل حوار ثنائي  11/02/2013 

 «ل حل هو التعاون والتفاهم، إن افضفشلتمفعلتم كل شيء لمنعنا من ان نصبح بلدا نوويا و»

  في السعودية'' الواقع اإلسالميتغيير ''من اتهامات الدعوة للتظاهر و " بن زعير"تبرئة  10/02/2013 

مدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام السعودية في إثبات التهم التي وجهها إلى  فشل

 المعارض السعودي البارز مبارك سعيد بن زعير

  المؤامرة ضد تونس ستفشل: الغنوشي 08/02/2013 

 ".ستفشلالمؤامرة ضد تونس "قال زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، إن 

  (نص الكلمة)مرسي يدعو لدعم الفلسطينيين واالئتالف السوري  06/02/2013 

وقد تفلح ال قدر هللا، فى تحقيق ما .. إن لم نُخمدها سويا ، فإنها سوف تسرى فى جسد األمة 

 ...أعداء األمة فى تحقيقه من خارجها  فشل

  أردوغان يلوح باالستفتاء على التعديالت الدستورية 31/01/2013 

ة من كتابة دستور وكان من المتوقع أن تنتهي لجنة برلمانية تضم ممثلين لألحزاب المختلف

 .في التوصل إلى توافق فشلتجديد للبالد بحلول بداية هذا العام، لكنها 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128640-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-(%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1-313)-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128508-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128505-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128352-الخطيب-يوجه-الإنذار-الأخير-للأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128352-الخطيب-يوجه-الإنذار-الأخير-للأسد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128180-حزب-المؤتمر-التونسي-يسحب-وزراءه-من-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128180-حزب-المؤتمر-التونسي-يسحب-وزراءه-من-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128179-نجاد-يدعو-واشنطن-إلى-تغيير-موقفها-من-أجل-حوار-ثنائي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128179-نجاد-يدعو-واشنطن-إلى-تغيير-موقفها-من-أجل-حوار-ثنائي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128084-تبرئة-بن-زعير-من-اتهامات-الدعوة-للتظاهر-و-تغيير-الواقع-الإسلامي-في-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127835-الغنوشي-المؤامرة-ضد-تونس-ستفشل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127548-مرسي-يدعو-لدعم-الفلسطينيين-والائتلاف-السوري-(نص-الكلمة).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126687-أردوغان-يلوح-بالاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126687-أردوغان-يلوح-بالاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية.html
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  انتحاريين استهدفا الجيش اليمني قتلى وجرحى في هجومين 30/01/2013 

 في الحاق اضرار بالجيش بعد ان تنبه له الجنود فشلمشيرا الى ان الهجوم االول 

  الجيش المالي ال يقوى على قتال اإلسالميين 26/01/2013 

 .في وقف زحف المسلحين اإلسالميين وهربت أمامهم فشلتكما 

  الثالثاءموجز أخبار العالم  22/01/2013 

 .عليها" المؤامرة ستفشل"اكد وزير الدفاع السوري ان بالده 

تحقق "عليها و" المؤامرة ستفشل"اكد وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج ان بالده 

 "تدمير العصابات االرهابية"بعد " النصر

  حقيقة تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا.. مالي 20/01/2013 

تنظيم القاعدة ببالد المغرب »باريس رغم مرور عام من التفاوض مع ما يسمي بـ  فشلت

 ي إطالق سراحهمف« اإلسالمي

  موجز اخبار العالم السبت 19/01/2013 

المجلس في اتخاذ قرارات بشأن النزاع، مع استخدام موسكو وبكين الحليفتين لنظام  فشلو

 ثالث مرات لمنع اصدار اي قرارات تدينه" الفيتو"الرئيس السوري بشار االسد حق النقض 

  مسلحو مالي يتوعدون بهزيمة فرنسا 18/01/2013 

في الحرب التي تخوضها حاليا في  ستفشلأكدت حركة أنصار الدين أن القوات الفرنسية 

 مالي

، مؤكدا أن فرنسا تقاتل بقوة إعالمها وأنها «وجود حقيقيا لها على األرض لكن الحقيقة ال»

 .فشال ذريعا ستفشل

  مسلحو مالي يؤكدون هزيمة فرنسا 17/01/2013 

في الحرب التي تخوضها حاليا في  ستفشلأكدت حركة أنصار الدين أن القوات الفرنسية 

 مالي

، مؤكدا أن فرنسا تقاتل بقوة إعالمها "لكن الحقيقة ال وجود حقيقيا لها على األرض"وقال 

 .فشال ذريعا ستفشلوأنها 

  0410ألف مستوطن وجندي اقتحموا األقصى في عام  11 16/01/2013 

اده فشلوعد ت أن االحتالل  ار االقصى ورو   في كسر إرادة المرابطين والمصلين وعم 

  موجز اخبار العالم الثالثاء 15/01/2013 

في تحرير الرهينة  فشلتصورة جثة قالوا انها لقائد فرقة الكوماندوس الفرنسية التي 

 .1553الفرنسي دوني اليكس السبت المحتجز منذ 

 لفرنسا خالل الهجوم في الصومال« دعما تقنياً محدوداً »قدمنا : أوباما 15/01/2013 

س فرنسي السبت في اإلفراج عن رهينة محتجز في الصومال عندما قوبل كومندو فشلو

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126476-قتلى-وجرحى-في-هجومين-انتحاريين-استهدفا-الجيش-اليمني.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125842-الجيش-المالي-لا-يقوى-على-قتال-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125842-الجيش-المالي-لا-يقوى-على-قتال-الإسلاميين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125296-موجز-أخبار-العالم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124994-مالي-حقيقة-تنظيم-القاعدة-في-غرب-إفريقيا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124858-موجز-اخبار-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124858-موجز-اخبار-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124722-مسلحو-مالي-يتوعدون-بهزيمة-فرنسا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124722-مسلحو-مالي-يتوعدون-بهزيمة-فرنسا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124658-مسلحو-مالي-يؤكدون-هزيمة-فرنسا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124658-مسلحو-مالي-يؤكدون-هزيمة-فرنسا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124400-11-ألف-مستوطن-وجندي-اقتحموا-الأقصى-في-عام-2012.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124275-موجز-اخبار-العالم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124275-موجز-اخبار-العالم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124199-أوباما-قدمنا-
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 بمقاومة شرسة من المقاتلين اإلسالميين الذين تبلغوا من السكان بهبوط مروحيات

  حركة شباب المجاهدين الصومالية تعلن عن وفاة جندي فرنسي أسير لديها 14/01/2013 

في تحرير دينيس  تفشلفي شابيلي السفلى لم  إن عملية اإلنقاذ الفرنسية في بولو مارير"

 ".أليكس بل أدت أيضا إلى مقتل عناصر من القوات الفرنسية وجرح عدد آخر

  في تحرير رهينة فرنسي بالصومال تفشلاالستخبارات الفرنسية  13/01/2013 

  عناوين الصحف الفلسطينية الثالثاء 08/01/2013 

 ؟وفشلناقيادي في حماس لماذا نجحت فتح 

 في تشكيل كتلة انتخابية ضده يفشلونخصوم نتنياهو 

  العراق« ربيع»حاضنة .. العشائر 08/01/2013 

البرلمان في عقد جلسة استثنائية األحد لبحث مطالب المحتجين، بسبب مقاطعة كتلة  فشلو

 .فة إلى كتل أخرى متحالفة معهاائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء للجلسة إضا

 المعارضة اإلسرائيلة تفشل المعارضة في تشكيل جبهة ضد نتنياهو 08/01/2013 

 مبارك يواجه عقوبة اإلعدام .. بعد ظهور أدلة جديدة": تلغراف" 03/01/013 

في جمع هذه األدلة وتقديمها  فشلوأدانت الصحيفة المستشار عبد المجيد محمود الذي 

 .للمحكمة ابان محاكمة الرئيس مبارك

  القادمبرلمان العراق يبحث مطالب المتظاهرين االحد  03/01/2013 

 .البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر فشلإلى جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي 

  اإلسرائيلية اليوم الثالثاءعناوين الصحف  01/01/2013 

 وخسرنا مقاعد كثيرة فشلتالشراكة مع الليكود : ' اسرائيل بيتنا'أحد قادة حزب 

 

 

رياضة -السبيل  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

 تعادل انجلترا وإيرلندا وفوز ألماني كبير ودي بالكرة  62/05/2013 

 االلمان في زيادة غلتهم وخف عطاؤهم فشلوفي الشوط الثاني، 

  المصارعة تتصارع مع السكواش والبايسبول 62/05/2013 

وكان من المتوقع ان تحظى رياضة الكاراتيه فرصة الدخول في الالئحة المختصرة لكنها 

 .فشلت

  نعم بإمكاني الفوز باللقب: ديميتروف 30/05/2013 

في ترجمة موهبته على  فشلأحرز سابقا بطولتي ويمبلدون والواليات المتحدة للناشئين لكنه 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124135-حركة-شباب-المجاهدين-الصومالية-تعلن-عن-وفاة-جندي-فرنسي-أسير-لديها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124135-حركة-شباب-المجاهدين-الصومالية-تعلن-عن-وفاة-جندي-فرنسي-أسير-لديها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123921-الاستخبارات-الفرنسية-تفشل-في-تحرير-رهينة-فرنسي-بالصومال.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123452-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123452-عناوين-الصحف-الفلسطينية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123396-العشائر-حاضنة-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123373-المعارضة-الإسرائيلة-تفشل-المعارضة-في-تشكيل-جبهة-ضد-نتنياهو.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123373-المعارضة-الإسرائيلة-تفشل-المعارضة-في-تشكيل-جبهة-ضد-نتنياهو.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123088-تلغراف-بعد-ظهور-أدلة-جديدة-مبارك-يواجه-عقوبة-الإعدام.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123078-برلمان-العراق-يبحث-مطالب-المتظاهرين-الاحد-القادم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122745-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-اليوم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144072-تعادل-انجلترا-وإيرلندا-وفوز-ألماني-كبير-ودي-بالكرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144072-تعادل-انجلترا-وإيرلندا-وفوز-ألماني-كبير-ودي-بالكرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144058-المصارعة-تتصارع-مع-السكواش-والبايسبول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/144058-المصارعة-تتصارع-مع-السكواش-والبايسبول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143940-ديميتروف-نعم-بإمكاني-الفوز-باللقب.html
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 .ساحة الكبار

  وعلى رأسها سواريز وبايل« الئحة مشترياته»لاير مدريد يضع  28/05/2013 

أصبح مهاجم ليفربول اإلنكليزي الدولي األوروغوياني لويس سواريز هدفا لريال مدريد 

 النادي الملكي في الحصول على خدمات البرازيلي نيمار فشلاإلسباني بعد أن 

هذا الموسم في احراز  فشلان لاير يبحث عن تعزيز صفوفه بعد ان « ذي صن»واشارت 

 اي لقب إن كان محليا أو قاريا

 البايرن يقف على عرش أوروبا بفضل روبن  27/05/2013 

بوروسيا دورتموند في إحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد األول عام  فشلفي المقابل  

 على حساب البايرن 2333

في رد   وفشلوبالتالي دفع بوروسيا دورتموند ثمن الفرص التي أهدرها في الشوط األول، 

ده من لقبي الدوري والكأس المحليين  .االعتبار من الفريق البافاري الذي جر 

  توقعات بقرب انتقال ليفاندوفكسي إلى بايرن ميونيخ 27/05/2013 

، (2-2)وكان ليفاندوفسكي دك  مرمى لاير مدريد بأربعة أهداف في ذهاب نصف النهائي  

 .في التسجيل في النهائي فشللكنه 

  صفر في نهائي الغربية-0سبيرز يستفيد من أفضلية الملعب على أكمل وجه ويتقدم  22/05/2013 

ليز بالعودة مجددا حتى  بعدها في محاوالته الخمس التالية ما سمح لغريز يفشلقبل أن  

 .أدرك التعادل بسلة كونلي

باركر في رمية  وفشلوحصل ممفيس على فرصة إدراك التعادل بعد سلة ناجحة من بايليس 

 ثانية على صافرة النهاية 22.3حرة من أصل اثنتين قبل 

  تعويذة الكرة األلمانية.. بايرن ميونيخ 21/05/2013 

في  فشلوتجن ب بريمن بالكاد الهبوط، بينما ذهب فورتونا دوسلدورف وفيورث، الذي  

 تحقيق أي  انتصار على ملعبه، مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية

  يوفنتوس يفشل في معادلة رقمه القياسي ويحتفل باللقب 20/05/2013 

أول من  6-1فنتوس في معادلة رقمه القياسي السابق يسقوطه امام مضيفه سمبدوريا يو فشل

 ...أمس

  نادال إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي 20/05/2013 

ارسال نادال للمرة االولى في المباراة وذلك في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، لكنه  

 .2-2ليدرك االسباني التعادل  فشل

  وسيرينا وازارنكاتأهل فيدرر ونادال  19/05/2013 

  1559في تحقيق لقبه الثالث في روما بعد عامي  فشلوهكذا يكون ديوكوفيتش قد  

  برديتش يقصي ديوكوفيتش من ربع النهائي 18/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143565-ريال-مدريد-يضع-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143373-البايرن-يقف-على-عرش-أوروبا-بفضل-روبن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143373-البايرن-يقف-على-عرش-أوروبا-بفضل-روبن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143364-توقعات-بقرب-انتقال-ليفاندوفكسي-إلى-بايرن-ميونيخ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143364-توقعات-بقرب-انتقال-ليفاندوفكسي-إلى-بايرن-ميونيخ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142749-سبيرز-يستفيد-من-أفضلية-الملعب-على-أكمل-وجه-ويتقدم-2-صفر-في-نهائي-الغربية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142478-بايرن-ميونيخ-تعويذة-الكرة-الألمانية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142306-يوفنتوس-يفشل-في-معادلة-رقمه-القياسي-ويحتفل-باللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142306-يوفنتوس-يفشل-في-معادلة-رقمه-القياسي-ويحتفل-باللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142295-نادال-إلى-النهائي-للمرة-الخامسة-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142295-نادال-إلى-النهائي-للمرة-الخامسة-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/142132-تأهل-فيدرر-ونادال-وسيرينا-وازارنكا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141929-برديتش-يقصي-ديوكوفيتش-من-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141929-برديتش-يقصي-ديوكوفيتش-من-ربع-النهائي.html
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 1522و 1559في تحقيق لقبه الثالث في روما بعد عامي  فشلوهكذا يكون ديوكوفيتش قد  

  تشلسي ينقذ موسمه بلقب قاري جديد 17/05/2013 

في تكرار إنجازه على ملعب امستردام عندما توج بلقب دوري أبطال أوروبا عام  فشلو

 .على حساب لاير مدريد 2331

  بينيتيز سيترك تشلسي مرفوع الرأس 17/05/2013 

بتحقيقه مع مدربين من طراز اإليطالي كالوديو  فشلو إليه الملياردير الروسي طويالسعى 

 …رانييري ومورينيو والبرازيلي لويز فيليبي سكوالري

  خروج موراي وتسونغا من الدور الثاني ونادال إلى الدور الثالث 17/05/2013 

في انتزاع صدارة رابطة المحترفات من األميركية سيرينا  فشلتوتلتقي شارابوفا التي 

 وليامس بعد أن خسرت أمامها األحد الماضي في نهائي دورة مدريد

  ديوكوفيتش وفيدرر وسيرينا إلى الدور الثالث وخروج رادفانسكا 16/05/2013 

وكانت رادفانسكا استهلت الموسم بقوة بعد تتويجها في مشاركتيها االوليين في دورتي 

 بعدها في احراز اي لقب فشلتاوكالند وسيدني، لكنها 

  سيتي سيقيل مانشيني في األيام القليلة المقبلة 14/05/2013 

وعلى رغم شعبية مانشيني، مدرب انتر ميالن االيطالي السابق، لدى جماهير النادي، اال ان 

 ظ على لقب الدوري امام غريمه وجاره مانشستر يونايتدبالحفا فشله

  ويغان يحرز اللقب للمرة األولى في تاريخه 13/05/2013 

في  فشلهلكن مصير مدرب انتر ميالن االيطالي السابق بات على كف عفريت، بعد 

 .المحافظة على لقب الدوري، وخروجه المذل من دوري ابطال اوروبا

  سيتي سيقيل مانشيني في األيام القليلة المقبلة 12/05/2013 

وعلى رغم شعبية مانشيني، مدرب انتر ميالن االيطالي السابق، لدى جماهير النادي، اال ان 

 ظ على لقب الدوري امام غريمه وجاره مانشستر يونايتدبالحفا فشله

 ذات راس يزف كأس األردن إلى الكرك  11/05/2013 

في التغلب على الصحوة التي أبداها أبو خوصة  فشلواإال  أن  اللحام وأمانجو والقصاص 

 .ليخرج وفريقه ذات راس من الفترة األولى متقدمين بهدف

  غريزليز ونيكس يعادالن ثاندر وبيسرز 08/05/2013 

في تسديداته الثالث االخيرة عندما كان كان  فشلوعلى رغم ارقام دورانت المميزة، اال انه  

 .35-31ممفيس متقدما بفارق نقطتين فقط 

  ميسي يقول كلمته مجدداً ويمهد الطريق أمام برشلونة لالحتفال باللقب في مدريد 07/05/2013 

بعد ان استفاد من خطأ فادح للكاميروني اليكس  1ووجد برشلونة نفسه متخلفا منذ الدقيقة  

 في اعتراض تمريرة رأسية من خورخي مولينا فشلسونغ الذي 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141838-تشلسي-ينقذ-موسمه-بلقب-قاري-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141838-تشلسي-ينقذ-موسمه-بلقب-قاري-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141837-بينيتيز-سيترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141837-بينيتيز-سيترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141835-خروج-موراي-وتسونغا-من-الدور-الثاني-ونادال-إلى-الدور-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141835-خروج-موراي-وتسونغا-من-الدور-الثاني-ونادال-إلى-الدور-الثالث.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141705-ديوكوفيتش-وفيدرر-وسيرينا-إلى-الدور-الثالث-وخروج-رادفانسكا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141705-ديوكوفيتش-وفيدرر-وسيرينا-إلى-الدور-الثالث-وخروج-رادفانسكا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141360-سيتي-سيقيل-مانشيني-في-الأيام-القليلة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141360-سيتي-سيقيل-مانشيني-في-الأيام-القليلة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141167-ويغان-يحرز-اللقب-للمرة-الأولى-في-تاريخه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141167-ويغان-يحرز-اللقب-للمرة-الأولى-في-تاريخه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141360-سيتي-سيقيل-مانشيني-في-الأيام-القليلة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/141360-سيتي-سيقيل-مانشيني-في-الأيام-القليلة-المقبلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140810-ذات-راس-يزف-كأس-الأردن-إلى-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140810-ذات-راس-يزف-كأس-الأردن-إلى-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140520-غريزليز-ونيكس-يعادلان-ثاندر-وبيسرز.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140520-غريزليز-ونيكس-يعادلان-ثاندر-وبيسرز.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140312-ميسي-يقول-كلمته-مجدداً-ويمهد-الطريق-أمام-برشلونة-للاحتفال-باللقب-في-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/140312-ميسي-يقول-كلمته-مجدداً-ويمهد-الطريق-أمام-برشلونة-للاحتفال-باللقب-في-مدريد.html
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  مجلس دبي الرياضي ال يمانع في تمديد عقد مارادونا 07/05/2013 

في قيادته  فشلوكان مارادونا عمل مدربا للوصل االماراتي في عقد لمدة عامين، لكنه لم  

 ي لقب بعد الموسم االول معهالى ا

  طموح العين إلحراز الثالثية يصطدم بعقبة األهلي في نصف النهائي 05/05/2013 

 في الصعود إلى منصات التتويج فشلفي المقابل، يتطل ع األهلي إلنقاذ موسمه بعدما  

 05/05/2013  ً   توتنهام يلحق بتشلسي إلى المركز الثالث مؤقتا

سانت اتيان في انتزاع المركز الثالث من ليون ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل  فشل 

 السلبي امام ضيفه بوردو

  ستايت إلى الدور الثاني وبروكلين يفرض التعادل على شيكاغوغولدن  04/05/2013 

وودع دنفر البالي اوف من الدور االول للمرة التاسعة في المواسم العشرة االخيرة بعدما 

 في تعويض تخلفه في بداية الربع االخير فشل

وحصل دنفر على فرصة الدراك التعادل عندما سرق ايغوداال الكرة من كالي تومسون 

 في ايداعها السلة فشلومررها لتشاندلر الذي 

االخير عن خط  يفشلثم ارتكب نايت روبنسون خطأ على اندراي بالتش على امل ان 

 الرميات الحرة

  أيام حاسمة لبينيتيز من أجل ترك تشلسي مرفوع الرأس 04/05/2013 

بتحقيقه مع  فشلانجاز تاريخي الموسم الماضي سعى اليه الملياردير الروسي طويال، و 

 مدربين من طراز االيطالي كالوديو رانييري

  انبي يهزم وادي دجلة بعشرة العبين ويتصدر مؤقتاً وفوز الجونة على غزل المحلة 01/05/2013 

اتحاد الشرطة في تحقيق الفوز على ضيفه االسماعيلي، واكتفى  فشل وفي المجموعة الثانية، 

 ...2-2بالتعادل 

  باللقب وميالن يستعيد توازنه يوفنتوس على بعد نقطة من االحتفاظ 30/04/2013 

في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على  فشلوتابع التسيو نتائجه المخيبة في االونة االخيرة، و 

 . التوالي بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مضيفه بارما

  سيتي يتجاوز خيبة اللقب ويعزز مركزه الثاني في إنكلترا 28/04/2013 

ره لما بان فريق المدرب االسباني رافايل بينيتيز يملك ايضا مباراة مؤجلة كما حال جا 

 في الصعود الى المركز الثالث ولو مؤقتا فشلاالخر توتنهام الخامس الذي 

  النصر يحافظ على مركزه رابعاً في الدوري اإلماراتي 21/04/2013 

في تحقيق الفوز خالل خمس مباريات خاضها تحت قيادة ميا الذي استلم  فشلوكان الجزيرة 

ه بديال للبرازيلي باولو بوناميغو في شباط الماضي  .مهام 

  تورنتو يلحق هزيمة كبيرة بأتالنتا 18/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/140305-مجلس-دبي-الرياضي-لا-يمانع-في-تمديد-عقد-مارادونا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/140305-مجلس-دبي-الرياضي-لا-يمانع-في-تمديد-عقد-مارادونا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139983-طموح-العين-لإحراز-الثلاثية-يصطدم-بعقبة-الأهلي-في-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139983-طموح-العين-لإحراز-الثلاثية-يصطدم-بعقبة-الأهلي-في-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139981-توتنهام-يلحق-بتشلسي-إلى-المركز-الثالث-مؤقتاً.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139981-توتنهام-يلحق-بتشلسي-إلى-المركز-الثالث-مؤقتاً.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139824-غولدن-ستايت-إلى-الدور-الثاني-وبروكلين-يفرض-التعادل-على-شيكاغو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139826-10-أيام-حاسمة-لبينيتيز-من-أجل-ترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139826-10-أيام-حاسمة-لبينيتيز-من-أجل-ترك-تشلسي-مرفوع-الرأس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139558-انبي-يهزم-وادي-دجلة-بعشرة-لاعبين-ويتصدر-مؤقتاً-وفوز-الجونة-على-غزل-المحلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139558-انبي-يهزم-وادي-دجلة-بعشرة-لاعبين-ويتصدر-مؤقتاً-وفوز-الجونة-على-غزل-المحلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139412-يوفنتوس-على-بعد-نقطة-من-الاحتفاظ-باللقب-وميلان-يستعيد-توازنه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139061-سيتي-يتجاوز-خيبة-اللقب-ويعزز-مركزه-الثاني-في-إنكلترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139061-سيتي-يتجاوز-خيبة-اللقب-ويعزز-مركزه-الثاني-في-إنكلترا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/138182-النصر-يحافظ-على-مركزه-رابعاً-في-الدوري-الإماراتي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/138182-النصر-يحافظ-على-مركزه-رابعاً-في-الدوري-الإماراتي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137803-تورنتو-يلحق-هزيمة-كبيرة-بأتلانتا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137803-تورنتو-يلحق-هزيمة-كبيرة-بأتلانتا.html
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الكبار،  23تورنتو رابع مجموعة االطلسي الشرقية في حجز مقعد له بين الـ فشلفيما  

 .خسارة 29انتصارا مقابل  66وأنهى الموسم برصيد 

  ليكرز يعزز حظوظه بالبالي اوف دون براينت وإنجاز لميامي على أرضه 16/04/2013 

 23تمريرات حاسمة واالسباني باو غاسول بـ 3نقطة مع  25فيما ساهم انطان جيمسون بـ 

 .محاولة له في اللقاء 26من اول  21في  فشلبعد ان  نقاط فقط 3متابعة، فيما اكتفى بـ

خصوصا في الشوط ( محاولة 13من  22)فيما اعتمد بدوره على التسديد من خارج القوس 

 .االولى في تسجيل أي سلة من داخل القوس 23ئق الـفي دقا فشلالثاني الذي 

  تعد في الصدارةاوجييه يحقق فوزه الثالث على التوالي ويب.. رالي البرتغال 16/04/2013 

نقاط عن زميله الغائب  5هيرفونن الذي صعد الى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق ...

 في تعويض خيبة مشاركته االخيرة فشللوب، لكنه 

فريق سيتروين في مواصلة احتكاره لرالي البرتغال بعد ان  فشلونتيجة القصاء هيرفونن، 

 1522و 1525عبر بطل العالم لوب و 1553و 1553توج بلقب نسخه االربع السابقة اعوام 

  العين يبدأ رحلة العد التنازلي لالحتفاظ باللقب 14/04/2013 

في تحقيق  فشلفي حال تعرض ألي تعثر جديد مثلما حصل في آخر أربع مباريات له عندما 

 .الفوز

  شيكاغو يوقف مسلسل انتصارات نيويورك نيكس 13/04/2013 

في تسديدته  فشلثانية لكن دانغ  2.5ثم حصل شيكاغو على فرصة لخطف الفوز في آخر 

 فالتقط رايموند فيلتون المتابعة الدفاعية لنيويورك

  ميونيخميسي يقود برشلونة إلى نصف النهائي وتأهل سلس لبايرن  12/04/2013 

وأنقذ سيريغو مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية الينييستا من داخل المنطقة، 

 (.32)في السيطرة عليها ليتدخل الدفاع  فشلفتهيأت امام ميسي لكنه 

  اوجييه يبحث عن فوزه الثالث على التوالي 12/04/2013 

فريق سيتروين في مواصلة احتكاره لرالي البرتغال، بعد ان  فشلونتيجة القصاء هيرفونن، 

 1522و 1525عبر بطل العالم لوب و 1553و 1553بقة اعوام توج بلقب نسخه االربع السا

  يباغت العربيوالبقعة .. الوحدات يفشل بتضييق الخناق عن شباب األردن 12/04/2013 

بترويض الكرة بالشكل الصحيح لتجد الحارس حماد األسمر في الوقت المناسب  فشللكنه 

 وليمسكها بسهولة

 مدريد يفلت من الكمين التركي ومعجزة ترجح كفة دورتموند  11/04/2013 

وهي المرة الرابعة والعشرين التي يبلغ فيها لاير مدريد الدور نصف النهائي، 11/04/201

 في تخطي هذا الدور في الموسمين السابقين فشلوالثالثة على التوالي، حيث 

  يقهر الحارس اآللي الخارق'' ميسي'' 10/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137501-ليكرز-يعزز-حظوظه-بالبلاي-اوف-دون-براينت-وإنجاز-لميامي-على-أرضه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137501-ليكرز-يعزز-حظوظه-بالبلاي-اوف-دون-براينت-وإنجاز-لميامي-على-أرضه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137489-رالي-البرتغال-اوجييه-يحقق-فوزه-الثالث-على-التوالي-ويبتعد-في-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137195-العين-يبدأ-رحلة-العد-التنازلي-للاحتفاظ-باللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/137195-العين-يبدأ-رحلة-العد-التنازلي-للاحتفاظ-باللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137024-شيكاغو-يوقف-مسلسل-انتصارات-نيويورك-نيكس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137024-شيكاغو-يوقف-مسلسل-انتصارات-نيويورك-نيكس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136952-ميسي-يقود-برشلونة-إلى-نصف-النهائي-وتأهل-سلس-لبايرن-ميونيخ.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136948-اوجييه-يبحث-عن-فوزه-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136948-اوجييه-يبحث-عن-فوزه-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136947-الوحدات-يفشل-بتضييق-الخناق-عن-شباب-الأردن-والبقعة-يباغت-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136798-مدريد-يفلت-من-الكمين-التركي-ومعجزة-ترجح-كفة-دورتموند.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136798-مدريد-يفلت-من-الكمين-التركي-ومعجزة-ترجح-كفة-دورتموند.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136745-ميسي-يقهر-الحارس-الآلي-الخارق.html
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بقدرات رهيبة جعلت مهاجم فريق " لوبو"ويتمتع الحارس اآللي الذي يطلق عليه اسم 

 في التسجيل فيها فشلولى التي برشلونة يقف في حيرة من أمره خالل محاوالته األ

  ديربي العاصمة ينتهي بالتعادل اإليجابي 10/04/2013 

األحد كي يصعد إلى ( 1-1)التسيو في االستفادة من تعادل فيورنتينا مع ميالن  فشلكما 

 المركز الرابع

  ضد ملقة ولاير مدريد في مأمندورتموند يريد إتمام المهمة  09/04/2013 

في تخط ي هذا الدور في الموسمين السابقين بسقوطه أمام غريمه التقليدي  فشلعلما بأن ه 

 .برشلونة وبايرن ميونيخ األلماني على التوالي

  بوكا جونيورز يواصل نتائجه المخيبة في الدوري األرجنتيني 09/04/2013 

بوكا جونيورز في استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه منذ المرحلة االفتتاحية حين  فشلو

 ،(1-6)تغلب على كويلميس 

  خماسيتان لبرشلونة ولاير مدريد 08/04/2013 

 ففشل، ثم سيرخيو راموس (15)أتبعها خوسيه ماريا كايخون بتسديدة أخرى فلم يفلح بدوره 

 (.11)بدورها 

 انتصارات هامة لتشلسي وبنفيكا وفنربغشة  06/04/2013 

في الدفاع  فشلالذي -الف متفرج، حقق تشلسي  66على ملعب ستامفورد بريدج وامام نحو 

 عن لقبه في دوري ابطال اوروبا

  لورنزو وبدروزا وروسياألنظار شاخصة نحو  06/04/2013 

اما االسطورة االيطالية فالنتينو روسي فيعود الى فريقه السابق ياماها بعد موسمين غير 

 سباقا 65في تحقيق اي فوز في  فشلناجحين مع دوكاتي حيث 

  قمة استثنائية بين العين واألهلي 06/04/2013 

بالتالي في االحتفاظ  فشلتلكن إسبانيا التي خسرت نهائي العام الماضي أمام تشيكيا و0

 ألقاب 3باللقب ورفع رصيدها إلى 

  اختبارات سهلة لثالثي الصدارة في إسبانيا 05/04/2013 

ا ليون الذي  في تحقيق الفوز للمرحلة الرابعة على التوالي ومني بهزيمته السابعة هذا  فشلأم 

 الموسم على يد ضيفه المتواضع سوشو

 05/04/2013 

 

  في تاريخه 00كبيرا نحو نصف النهائي الـ لاير يقطع شوطا

الدفاع في التعامل معها فسقطت أمام  فشلعندما لعب ايسيان كرة عرضية من الجهة اليمنى 

 بنزيمة

  ماتويدي ينقذ باريس سان جرمان من الخسارة أمام برشلونة 04/04/2013 

فيا في متابعتها فتدخل سيريغو وأنقذ الموقف  فشلومرر اينييستا كرة بينية داخل المنطقة، 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136711-ديربي-العاصمة-ينتهي-بالتعادل-الإيجابي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136711-ديربي-العاصمة-ينتهي-بالتعادل-الإيجابي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136525-دورتموند-يريد-إتمام-المهمة-ضد-ملقة-وريال-مدريد-في-مأمن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136506-بوكا-جونيورز-يواصل-نتائجه-المخيبة-في-الدوري-الأرجنتيني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136506-بوكا-جونيورز-يواصل-نتائجه-المخيبة-في-الدوري-الأرجنتيني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136273-خماسيتان-لبرشلونة-وريال-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136273-خماسيتان-لبرشلونة-وريال-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136006-انتصارات-هامة-لتشلسي-وبنفيكا-وفنربغشة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/136006-انتصارات-هامة-لتشلسي-وبنفيكا-وفنربغشة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135988-الأنظار-شاخصة-نحو-لورنزو-وبدروزا-وروسي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135870-قمة-استثنائية-بين-العين-والأهلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135870-قمة-استثنائية-بين-العين-والأهلي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135866-اختبارات-سهلة-لثلاثي-الصدارة-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135866-اختبارات-سهلة-لثلاثي-الصدارة-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135864-ريال-يقطع-شوطا-كبيرا-نحو-نصف-النهائي-الـ24-في-تاريخه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135719-ماتويدي-ينقذ-باريس-سان-جرمان-من-الخسارة-أمام-برشلونة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135719-ماتويدي-ينقذ-باريس-سان-جرمان-من-الخسارة-أمام-برشلونة.html
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(3) 

  تقالل وانتزاع الصدارةلخويا في اختبار صعب مع باختاكور والهالل لتخطي االس 03/04/2013 

وباختاكور  1-2الشباب في ترك اي بصمة في الجولتين االوليين بخسارته امام لخويا  فشل

 2-صفر

ويتعين عليه معالجة العقم التهديفي الذي ظهر في الجولتين االوليين من البطولة االسيوية 

 في تسجيل اي هدف فشلحين 

  تعادل ثالث لبرشلونة وخامس لريال مدريد هذا الموسم 01/04/2013 

 الفريق الكاتالوني في تجديد فوزه على سلتا فيغو فشلو

  سانت اتيان يفشل في انتزاع المركز الثالث في الدوري الفرنسي 01/04/2013 

أول  1-1تروا  سانت اتيان في انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا إثر تعادله مع مضيفه فشل

 من أمس السبت في المرحلة الثالثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم

المنشية مع اليرموك سلبا والصريح يتقدم خطوة مؤثرة ويدفع بشباب الحسين نحو تعادل  29/03/2013 

  الهبوط

أحمد جمال من استغالل الخروج الخاطئ لحماد األسمر الذي طار لالمساك بالكرة  فشلبينما 

 العرضية

  األرجنتين تعود بنقطة ثمينة من الباز واألكوادور تنتزع الوصافة 28/03/2013 

 ...ياألرجنتين في فك العقدة البوليفية للمرة الرابعة على التوال فشلت

 األوروغواي في وقف نزيف النقاط في المباراة السادسة على التوالي  فشلت

 وفوز إيطالي متواضع .. إسبانيا تحرج فرنسا في عقر دارها 27/03/2013 

ب ميلنر حظه من تسديدة قوية، ثم تلق ى روني كرة من ميلنر   في متابعتها داخل  فشلوجر 

 المرمى

  فريد ينقذ البرازيل من خسارة تاريخية أمام روسيا في وقت قاتل 27/03/2013 

مرات متتالية في إيداع الكرة الشباك من مسافة قريبة قبل أن تعود إلى  2الروس  فشلو

 (.36)فيكتور فايزولين الذي أعادها إلى المرمى هدفا روسيا خالفا لمجريات المباراة 

  قمة حاسمة بين فرنسا وإسبانيا 26/03/2013 

في استغالل الفرص التي سنحت لنا بعد هدف سيرخيو راموس ودفعنا الثمن في  فشلنا» 

 .«النهاية

في الفوز عليها في مباراتين حتى اآلن  فشلوالتي ويسعى اإلنكليز إلى فك  عقدة مونتينيغرو ا

 وكانتا في تصفيات كأس أوروبا األخيرة

  بوراك ضيف ثقيل على أندية دوري األبطال 25/03/2013 

في تدوين اسمه بدوري األبطال مع ناديه السابق طرابزون سبور  فشلعلما  أن  بوراك نفسه  

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/135625-لخويا-في-اختبار-صعب-مع-باختاكور-والهلال-لتخطي-الاستقلال-وانتزاع-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135299-تعادل-ثالث-لبرشلونة-وخامس-لريال-مدريد-هذا-الموسم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135299-تعادل-ثالث-لبرشلونة-وخامس-لريال-مدريد-هذا-الموسم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135242-سانت-اتيان-يفشل-في-انتزاع-المركز-الثالث-في-الدوري-الفرنسي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/135242-سانت-اتيان-يفشل-في-انتزاع-المركز-الثالث-في-الدوري-الفرنسي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134974-تعادل-المنشية-مع-اليرموك-سلبا-والصريح-يتقدم-خطوة-مؤثرة-ويدفع-بشباب-الحسين-نحو-الهبوط.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134805-الأرجنتين-تعود-بنقطة-ثمينة-من-لاباز-والأكوادور-تنتزع-الوصافة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134805-الأرجنتين-تعود-بنقطة-ثمينة-من-لاباز-والأكوادور-تنتزع-الوصافة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134806-إسبانيا-تحرج-فرنسا-في-عقر-دارها-وفوز-إيطالي-متواضع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134705-فريد-ينقذ-البرازيل-من-خسارة-تاريخية-أمام-روسيا-في-وقت-قاتل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134705-فريد-ينقذ-البرازيل-من-خسارة-تاريخية-أمام-روسيا-في-وقت-قاتل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134530-قمة-حاسمة-بين-فرنسا-وإسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134530-قمة-حاسمة-بين-فرنسا-وإسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134369-بوراك-ضيف-ثقيل-على-أندية-دوري-الأبطال.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134369-بوراك-ضيف-ثقيل-على-أندية-دوري-الأبطال.html
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 .الموسم الماضي

  م044بولت يفشل بالفوز في سباق  25/03/2013 

ذهبيات اولمبية في سباقات السرعة في الفوز  3العداء الجامايكي اوسين بولت حامل  فشل

 .اقيم في بالده السبت 255في سباق لمسافة 

  األرجنتين إلى فوز جديدسحر ميسي يقود  24/03/2013 

 ...في تحقيق الفوز 2355و 2365فيها بطلة  تفشلوهذه المباراة الخامسة على التوالي التي  

  وفرنسا تستغل كبوة إسبانيا.. فوزها الخامس هولندا تحقق 24/03/2013 

 .بالعودة إلى سكة الفوز بعد خسارتين على التوالي( نقاط 2)صربيا الثالثة  فشلتفيما  

  شباب األردن يبتعد في الصدارة بقرار اتحاد الكرة 19/03/2013 

 فريق العربي من اقتناص المركز الثاني وقنع بالتعادل أمام الرمثا في قمة الشمال فشلو

  برشلونة يستضيف رايو فايكانو بمعنويات عالية في إسبانيا 15/03/2013 

ة، كي يزيحه عن الوصاف 1-2بالتالي في االستفادة من سقوط دورتموند أمام شالكه  فشلو

 بمعنويات مهزوزة نسبيا بعد أن مني األربعاء بهزيمته الثانية فقط في جميع المسابقات

  ميالن من المعجزة ويقود توتنهام إلى ربع النهائياديبايور يحرم انتر  15/03/2013 

وأهدر رومان شيركوف فرصة اضافة الهدف الثاني لزينيت سان بطرسبورغ؛ وبالتالي  

 .93في ترجمة ركلة جزاء الى هدف في الدقيقة  فشلفرض التمديد عندما 

  برشلونة يستضيف رايو فايكانو بمعنويات عالية في إسبانيا 15/03/2013 

ة، كي يزيحه عن الوصاف 1-2بالتالي في االستفادة من سقوط دورتموند أمام شالكه  فشلو

 بمعنويات مهزوزة نسبيا بعد أن مني األربعاء بهزيمته الثانية فقط في جميع المسابقات

  على ميالن وشالكهبرشلونة وغلطة سراي يقلبان الطاولة  14/03/2013 

الحارس األوروغوياني فرناندو موسليرا في التعامل معها لتعود الكرة إلى رومان  فشل 

 (.23)نيوشتادتر الذي أودعها بقوة الشباك 

وأصاب هوغر بدوره القائم األيسر لمرمى موسليرا وعادت الكرة إليه فمررها برأسه باتجاه 

 األوروغوياني مرة ثانية في التعامل معها فشلالمنطقة 

  النصر للثأر من األهلي والغرافة للتعويض أمام سيبهان 13/03/2013 

على علو كعبه في  1556لقبه الثاني في المسابقة بعد عام  يعتمد العين الطامح إلحراز 

 .في الفوز عليه في تسع مباريات أقيمت بينهما فشلتمواجهة الفرق اإليرانية التي 

 تشلسي يعود من بعيد ويفرض على يونايتد مباراة معادة  11/03/2013 

بالكبيرن روفرز ومضيفه ومنافسه في دوري الدرجة األولى ميلوول في حسم  فشلكما  

 لى الدور نصف النهائيتأهلهما إ

 فوز صعب لريال مدريد يضعه في المركز الثاني  11/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134360-بولت-يفشل-بالفوز-في-سباق-400م.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134207-سحر-ميسي-يقود-الأرجنتين-إلى-فوز-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/134208-هولندا-تحقق-فوزها-الخامس-وفرنسا-تستغل-كبوة-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133814-شباب-الأردن-يبتعد-في-الصدارة-بقرار-اتحاد-الكرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/133814-شباب-الأردن-يبتعد-في-الصدارة-بقرار-اتحاد-الكرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133433-برشلونة-يستضيف-رايو-فايكانو-بمعنويات-عالية-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133433-برشلونة-يستضيف-رايو-فايكانو-بمعنويات-عالية-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133414-اديبايور-يحرم-انتر-ميلان-من-المعجزة-ويقود-توتنهام-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133358-برشلونة-يستضيف-رايو-فايكانو-بمعنويات-عالية-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133358-برشلونة-يستضيف-رايو-فايكانو-بمعنويات-عالية-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/133207-برشلونة-وغلطة-سراي-يقلبان-الطاولة-على-ميلان-وشالكه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132994-النصر-للثأر-من-الأهلي-والغرافة-للتعويض-أمام-سيبهان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132994-النصر-للثأر-من-الأهلي-والغرافة-للتعويض-أمام-سيبهان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132788-تشلسي-يعود-من-بعيد-ويفرض-على-يونايتد-مباراة-معادة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132788-تشلسي-يعود-من-بعيد-ويفرض-على-يونايتد-مباراة-معادة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132791-فوز-صعب-لريال-مدريد-يضعه-في-المركز-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132791-فوز-صعب-لريال-مدريد-يضعه-في-المركز-الثاني.html
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 (.62)أيضا األلماني سامي خضيرة  فشلو 

  الشباب يستضيف بختاكور بأفضلية سطوته على الفرق األوزبكية 11/03/2013 

كانات فنية فك وبالرغم من كل المشاكل التي تواجهه، فإن  الجزيرة بإمكانه بما يملكه من إم

 في الفوز عليها فشلعقدته في البطولة مع الفرق السعودية التي 

 ليون يفشل في تقليص الفارق 11/03/2013 

 ليون الثاني في تقليص الفارق بينه وبين باريس سان جرمان المنتصدر فشل

  وكييفو يقدم له خدمة كبيرة في إيطاليافوز ليوفنتوس في الوقت بدل الضائع  10/03/2013 

بالكبيرن روفرز ومضيفه ومنافسه في دوري الدرجة االولى ميلوول في حسم تأهلهما  فشل

 الى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم

  0414أوكالهوما يخرج فائزاً من زيارته األولى نيويورك منذ  08/03/2013 

 مباراة 53بالتالي في تجنيب فريقه الهزيمة الثانية والعشرين في  فشلو

  يوفنتوس وباريس سان جرمان إلى ربع النهائي 07/03/2013 

( 33)ولعب فالفيردي ورقته الثانية بإشراكه البارغوياني نيلسون هايدو فالديز مكان جوناس 

 .في اللحاق بمواطنه لاير مدريد ففشللكن دون جدوى 

  الفرصة مواتية أمام برشلونة الستعادة التوازن في إسبانيا 07/03/2013 

فريق العاصمة وليوناردو في  فشلوهي ترغب بعدم تكرار تجربة الموسم الماضي عندما 

 .التتويج

  بيضاء في الدوري المصريإنبي يهزم حرس الحدود برباعية  07/03/2013 

العبو حرس الحدود في فرض سيطرتهم وتعديل النتيجة، وأهدر  فشلوفي الشوط الثاني، 

 إنبي فرصة محققة لزيادة الغلة عبر عمران نفسه

  رونالدو يطيح بيونايتد ويقود لاير للتأهل مع دورتموند إلى ربع النهائي 07/03/2013 

المدرب االسكتلندي في تكرار السيناريو والثأر من النادي الملكي الذي خرج فائزا  فشلوقد 

 من المواجهة األخيرة

  الرمثا يقتنص فوزاً مهماً من مضيفه رافاشان الطاجكاستاني 07/03/2013 

بينما كانت أخطر الفرص للفيصلي حينما سدد يوسف النبر كرة قوية من خارج منطقة 

 في ترويضها من أمام المرمى فشلالجزاء لتصل الكرة إلى عبد الهادي المحارمة الذي 

  بايرن يواصل زحفه نحو اللقب 04/03/2013 

 22في تحقيق اكثر من فوز وحيد في مبارياته ال  فشلفيما تواصلت محن هوفنهايم الذي 

 االخيرة

  الكويت يقطع خطوة جديدة نحو اللقب 03/03/2013 

صفر في القسمين األولين -1و 2-6عليه  السالمية في رد  اعتباره أمام القادسية الفائز فشلو

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132778-الشباب-يستضيف-بختاكور-بأفضلية-سطوته-على-الفرق-الأوزبكية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132778-الشباب-يستضيف-بختاكور-بأفضلية-سطوته-على-الفرق-الأوزبكية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132781-ليون-يفشل-في-تقليص-الفارق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132781-ليون-يفشل-في-تقليص-الفارق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132656-فوز-ليوفنتوس-في-الوقت-بدل-الضائع-وكييفو-يقدم-له-خدمة-كبيرة-في-إيطاليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132349-أوكلاهوما-يخرج-فائزاً-من-زيارته-الأولى-نيويورك-منذ-2010.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132252-يوفنتوس-وباريس-سان-جرمان-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132252-يوفنتوس-وباريس-سان-جرمان-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132250-الفرصة-مواتية-أمام-برشلونة-لاستعادة-التوازن-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132250-الفرصة-مواتية-أمام-برشلونة-لاستعادة-التوازن-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/132233-إنبي-يهزم-حرس-الحدود-برباعية-بيضاء-في-الدوري-المصري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132066-رونالدو-يطيح-بيونايتد-ويقود-ريال-للتأهل-مع-دورتموند-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/132066-رونالدو-يطيح-بيونايتد-ويقود-ريال-للتأهل-مع-دورتموند-إلى-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132070-الرمثا-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-مضيفه-رافاشان-الطاجكاستاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132070-الرمثا-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-مضيفه-رافاشان-الطاجكاستاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131515-بايرن-يواصل-زحفه-نحو-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131515-بايرن-يواصل-زحفه-نحو-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/131489-الكويت-يقطع-خطوة-جديدة-نحو-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/131489-الكويت-يقطع-خطوة-جديدة-نحو-اللقب.html
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 .على التوالي

  تنتهي بالتعادل ويوفنتوس المستفيد« سان باولو»قمة  02/03/2013 

سان "في في تحقيق فوزه األول فشل وكان يوفنتوس المستفيد من هذه النتيجة رغم أن ه 

 (2-1) 1555أيلول  65منذ " باولو

  ديوكوفيتش وفيدرر وبرديتش ودل بوترو إلى نصف النهائي 01/03/2013 

الذي خسر االحد الماضي ( عاما ومصنف سادس عالميا 13)وفي الثالثة، تابع برديتش 

 والتاسع في مسيرته 1526في احراز لقبه االول في  فشلنهائي دورة مرسيليا امام تسونغا و

  يتجدد في إسبانياالكالسيكو  01/03/2013 

 .دقيقة 555في التسجيل طوال شهر شباط وتحديدا منذ فشل علما أنه 

  نيكس يتجاوز تألق كوري وينتصر على غولدن ستايت 01/03/2013 

وصحيح ان فينيكس سجل سلتين فقط في الوقت االضافي االن سبيرز بدوره عجز عن 

 .في محاوالته العشرفشل تسجيل اكثر من رمية حرة واحدة اذ 

  اتلتيكو مدريد يضرب موعًدا مع جاره لاير مدريد في النهائي 01/03/2013 

البلجيكي  في ايداع الكرة في الشباك الخالية بعد ان خرج الحارسفشل لكن اللعب التشيلي 

 .العمالق تيبو كورتوا من مرماه بشكل خاطئ

  ديربي ميالن ينتهي بالتعادل..بالفيديو 25/02/2013 

في هز فشل على مهاجم ميالنو الشهير ماريو بالوتيلي الذي ( عاما 16)وتفوق سكيلوتو 

 .الشباك للمرة االولى في اربع مباريات منذ انضمامه من مانشستر سيتي

  فوز صعب لبرشلونة ولاير مدريد يشدد الخناق على أتلتيكو مدريد 25/02/2013 

في استغالل  شلفمن جهته، قلب النادي الملكي الطاولة على ديبورتيفو ال كورونيا الذي 

 الغيابات الكثيرة في صفوف ضيوفه

عندما تلق ى ايفان سانشيز ريكي كرة  65وأثمر ضغط ديبورتيفو ال كورونيا هدفا في الدقيقة 

 (.65)الحارس دييغو لوبيز في التصدي لها  فشلداخل المنطقة فسددها بقوة بيسراه 

 بني ياس يضيق الخناق على العين في اإلمارات  24/02/2013 

نقطة لدبي الذي تراجع إلى  23نقطة في المركز السابع مقابل  12ورفع الوحدة رصيده إلى 

 .في حصد أي  نقطة في آخر ثالث مبارياتفشل ا المركز التاسع بعدم

  المزدوج في إسبانيا« كالسيكو»قبل الـ« سان سيرو»برشلونة لنفض غبار  21/02/2013 

رويثر فيورث الذي أقال مدربه مايك يخوض بدوره اختبارا سهال األحد أيضا أمام مضيفه غ

 في قيادتهفشل بيوسكينز بعد أن 

  لبورتو على ملقة بايرن ميونيخ يضع قدما في ربع النهائي وفوز صعب 21/02/2013 

في ترجمة فشلوا وفرض بورتو سيطرة مطلقة على مجريات المباراة، بيد أن  مهاجميه 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131352-قمة-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131227-ديوكوفيتش-وفيدرر-وبرديتش-ودل-بوترو-إلى-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131227-ديوكوفيتش-وفيدرر-وبرديتش-ودل-بوترو-إلى-نصف-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131126-الكلاسيكو-يتجدد-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131125-نيكس-يتجاوز-تألق-كوري-وينتصر-على-غولدن-ستايت.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131125-نيكس-يتجاوز-تألق-كوري-وينتصر-على-غولدن-ستايت.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131127-اتلتيكو-مدريد-يضرب-موعدًا-مع-جاره-ريال-مدريد-في-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/131127-اتلتيكو-مدريد-يضرب-موعدًا-مع-جاره-ريال-مدريد-في-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130495-بالفيديو-ديربي-ميلان-ينتهي-بالتعادل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130429-فوز-صعب-لبرشلونة-وريال-مدريد-يشدد-الخناق-على-أتلتيكو-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130429-فوز-صعب-لبرشلونة-وريال-مدريد-يشدد-الخناق-على-أتلتيكو-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/130233-بني-ياس-يضيق-الخناق-على-العين-في-الإمارات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/130233-بني-ياس-يضيق-الخناق-على-العين-في-الإمارات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/130018-برشلونة-لنفض-غبار-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129878-بايرن-ميونيخ-يضع-قدما-في-ربع-النهائي-وفوز-صعب-لبورتو-على-ملقة.html
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 الفرص الكثيرة التي سنحت أمامهم واكتفوا بهدف واحد

 اتلتيكو مدريد يواجه خطر فقدان اللقب  21/02/2013 

في تقليص الفارق إلى بينه وبين يوفنتوس المتصدر آخرها سقوطه في فخ التعادل فشل حيث 

 السلبي أمام ضيفه سمبدوريا

  العين يملك فرصة للحفاظ على فارق النقاط التسع عن أقرب مطارديه 21/02/2013 

دوري أبطال آسيا في إطار سعي الفريقين الحتالل أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في 

 .منطقيا في المنافسة على اللقبفشال الموسم المقبل بعدما 

  العين للحفاظ على فارق النقاط التسع:االمارات 20/02/2013 

في إطار سعي الفريقين الحتالل أحد المراكز المؤه لة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 

 .منطقيا  في المنافسة على اللقبفشال الموسم المقبل، بعدما 

  فينغر يخرج عن طوره بسبب االنتقادات الموجهة إليه 20/02/2013 

في قيادة فريقه الى اي لقب منذ تتويجه في مسابقة الكأس فشل وتابع المدرب الفرنسي الذي 

 1555عام 

  التسيو يواصل نتائجه المخيبة في الدوري اإليطالي 19/02/2013 

التسيو في استعادة توازنه واالنفراد مجددا بالمركز الثالث االخير المؤهل الى دوري فشل 

 اوروبا الموسم المقبلابطال 

  القادسية والعربي لفض شراكة الزعامة 19/02/2013 

ب العام في استعادة المركز الثاني في الترتيففشل  2-وفي الدوري المحلي امام السالمية صفر

 نقطة 13نقطة خلف القادسية الثاني بـ 12بعد ان تجمد رصيده عند 

  مجدداً على اللقبسوشو يطيح بباريس سان جرمان ويشعل المنافسة  19/02/2013 

صفر -2سانت اتيان في استعادة المركز الرابع من نيس الفائز على مضيفه باستيا  فشلو

 امس السبت

  نابولي يرفض هدية روما ويكتفي بنقطة واحدة وفيورنتينا يذل انتر ميالن 18/02/2013 

 الجمعة 2-1انتر ميالن في استعادة المركز الرابع من جاره ميالن الفائز على بارما  فشلو

  المنافسة مجددا على اللقبسوشو يطيح بباريس سان جرمان ويشعل  18/02/2013 

صفر -2سانت اتيان في استعادة المركز الرابع من نيس الفائز على مضيفه باستيا  فشلو

 امس السبت

  وبايرن يغرد خارج السرب.. يستعيد توزانهليفركوزن  16/02/2013 

بعدما صعد الى المركز السادس بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ، رابع الموسم 

 في التأهل الى دور المجموعات من دوري ابطال اوروبافشل الماضي والذي 

  ميامي يؤكد تفوقه على أوكالهوما وكليبرز يعمق جراح ليكرز 16/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129877-اتلتيكو-مدريد-يواجه-خطر-فقدان-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129877-اتلتيكو-مدريد-يواجه-خطر-فقدان-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129879-العين-يملك-فرصة-للحفاظ-على-فارق-النقاط-التسع-عن-أقرب-مطارديه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129879-العين-يملك-فرصة-للحفاظ-على-فارق-النقاط-التسع-عن-أقرب-مطارديه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129757-الامارات-العين-للحفاظ-على-فارق-النقاط-التسع.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129685-فينغر-يخرج-عن-طوره-بسبب-الانتقادات-الموجهة-إليه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129685-فينغر-يخرج-عن-طوره-بسبب-الانتقادات-الموجهة-إليه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129615-لاتسيو-يواصل-نتائجه-المخيبة-في-الدوري-الإيطالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129615-لاتسيو-يواصل-نتائجه-المخيبة-في-الدوري-الإيطالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129483-القادسية-والعربي-لفض-شراكة-الزعامة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/129483-القادسية-والعربي-لفض-شراكة-الزعامة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129481-سوشو-يطيح-بباريس-سان-جرمان-ويشعل-المنافسة-مجدداً-على-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129353-نابولي-يرفض-هدية-روما-ويكتفي-بنقطة-واحدة-وفيورنتينا-يذل-انتر-ميلان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129353-نابولي-يرفض-هدية-روما-ويكتفي-بنقطة-واحدة-وفيورنتينا-يذل-انتر-ميلان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129352-سوشو-يطيح-بباريس-سان-جرمان-ويشعل-المنافسة-مجددا-على-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129074-ليفركوزن-يستعيد-توزانه-وبايرن-يغرد-خارج-السرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128960-ميامي-يؤكد-تفوقه-على-أوكلاهوما-وكليبرز-يعمق-جراح-ليكرز.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128960-ميامي-يؤكد-تفوقه-على-أوكلاهوما-وكليبرز-يعمق-جراح-ليكرز.html
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 259-255ط نقا 9في بداية اللقاء في محاولته السبع االولى، مقلصا الفارق الى  فشلبعد ان 

 .بعدها في االقتراب اكثر من البطل فشللكن فريقه 

  الثالث من ملعب الجيشسموحة يوقف زحف األهلي واالتحاد يخطف النقاط  15/02/2013 

مهاجمو الفريقين  فشلفي المجموعة االولى، قدم سموحة واالهلي عرضا قويا ومتكافئا، و

 في هز الشباك خالل الشوط االول نتيجة التمركز الجيد للمدافعين

  الزمالك يحقق فوزه الثالث على التوالي 15/02/2013 

وكانت الفرصة االولى للزمالك عندما انطلق دمحم إبراهيم من الجانب األيسر وتخلص من 

 (5)في اكمال الكرة بنجاح فشل عيد عبدالملك الذي المدافع رشاد فاروق ومرر ألحمد 

  ثمينينيونايتد ودورتموند يعودان من معقلي لاير وشاختار بتعادلين  15/02/2013 

اي فشل ، ثم 65اال ان العبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو ادرك التعادل في الدقيقة 

 من الطرفين في الوصول الى الشباك رغم الفرص الكثيرة

  برشلونة أمام اختبار سهل في إسبانيا 15/02/2013 

حتى اآلن في تحقيق فوزه االول خالل العام الجديد النه خسر اربع مباريات، اخرها  فشلاذ 

 (6-2)ا في المرحلة السابقة امام سمبدوري

ألنه ال يتقدم سوى بفارق نقطة عن انتر ميالن الرابع وثالث عن جار االخير ميالن، وذلك 

 .في الخروج فائزا من المراحل االربع االخيرة فشلبعدما 

في تحقيق  فشلولم تكن حال مرسيليا الثالث افضل من ليون اذ واصل نزيف النقاط بعدما 

 .2-2الفوز للمرحلة الثالثة على التوالي وذلك بتعادله مع مضيفه المتواضع ايفيان 

  يونايتد ودورتموند يعودان من معقلي لاير وشاختار بتعادلين ثمينين: بالفيديو 14/02/2013 

اي فشل ، ثم 65اال ان العبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو ادرك التعادل في الدقيقة 

 من الطرفين في الوصول الى الشباك رغم الفرص الكثيرة

  اختباران سهالن للكويت والقادسية 14/02/2013 

في اسغالل تعادل الكويت لتقليص الفارق  فشلتنازل عن مركز الوصافة لصالح العربي و

 ...خلفه

  لنسور النيجيرية تتسيّد أجواء القارة السمراء 11/02/2013 

محاوالت الخيول في الشوط الثاني كما أهدر النسور عدة فرص خطيرة لينهي اللقاء  وفشلت

 .لقب الغاليلصالحه ويتوج بال

  بايرن ميونيخ ماض نحو لقب الدوري األلماني 11/02/2013 

 ...باير ليفركوزن في استعادة المركز الثاني منه بتعادله مع مضيفه بوروسيا فشلو

  ميالن يفشل في تقليص الفارق مع نابولي والتسيو 10/02/2013 

ميالن وصيف بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الرابع حاليا في تقليص الفارق  فشل

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/128950-سموحة-يوقف-زحف-الأهلي-والاتحاد-يخطف-النقاط-الثلاث-من-ملعب-الجيش.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/128887-الزمالك-يحقق-فوزه-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/128887-الزمالك-يحقق-فوزه-الثالث-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128886-يونايتد-ودورتموند-يعودان-من-معقلي-ريال-وشاختار-بتعادلين-ثمينين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128888-برشلونة-أمام-اختبار-سهل-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128888-برشلونة-أمام-اختبار-سهل-في-إسبانيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128799-بالفيديو-يونايتد-ودورتموند-يعودان-من-معقلي-ريال-وشاختار-بتعادلين-ثمينين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/128680-اختباران-سهلان-للكويت-والقادسية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/128680-اختباران-سهلان-للكويت-والقادسية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128249-لنسور-النيجيرية-تتسيّد-أجواء-القارة-السمراء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128249-لنسور-النيجيرية-تتسيّد-أجواء-القارة-السمراء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128133-بايرن-ميونيخ-ماض-نحو-لقب-الدوري-الألماني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128133-بايرن-ميونيخ-ماض-نحو-لقب-الدوري-الألماني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128111-ميلان-يفشل-في-تقليص-الفارق-مع-نابولي-ولاتسيو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/128111-ميلان-يفشل-في-تقليص-الفارق-مع-نابولي-ولاتسيو.html
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 نابولي والتسيومع 

  سقوط مذل لدورتموند وفشل ليفركوزن في استعادة المركز الثاني 09/03/2013 

باير ليفركوزن في استعادة المركز الثاني منه بتعادله مع مضيفه بوروسيا  فشلو

 أ 6-6مونشنغالدباخ 

  تشلسي يعود إلى سكة االنتصارات 09/03/2013 

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه النادي اللندني وافضليته طيلة فترات المباراة، فانه 

 في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت امامهمفشلوا عانى األمرين كون مهاجميه 

  فوز صعب لإلسماعيلي يضعه في صدارة الدوري المصري مؤقتا 09/03/2013 

ل هدف الفوز، واالتحاد السكندري في  فكان اإلسماعيلي األفضل في الشوط األول وسج 

 .بالوصول إلى شباك دمحم صبحي فشلالثاني لكنه لم يستطع تحقيق التعادل و

  0410مالي تبحث عن تكرار سيناريو  09/02/2013 

في  فشلتفإن  خروج غانا مفاجئ بالنظر إلى المشوار الجيد نسبيا لها في البطولة، وهي 

 أمام جارتها نيجيريا" الحلم"بلوغ النهائي 

غانا في فك عقدة النسخ الثالث األخيرة، حيث خرجت من دور األربعة عامي  وفشلت

 أمام الكاميرون وزامبيا على التوالي 1521و 1559

  ركالت الترجيح تحمل بوركينا فاسو إلى النهائي للمرة األولى 07/02/2013 

غانا في بلوغ النهائي للمرة التاسعة، وانتهى حلمها باستعادة اللقب للمرة االولى منذ  فشلتو

2391 

  مباريات دولية ودية 07/02/2013 

 في فك عقدتها تفشلهولندا 

 هولندا في فك عقدة المباريات الودية امام ضيفتها ايطاليا فشلتفيما 

 ...«االزوري»في تحقيق فوزها الرابع فقط على  فشلتثم تكرست هذه العقدة اليوم بعد ان 

  غانا ونيجيريا مرشحتان للنهائي 06/02/2013 

وتعث رت غانا الساعية إلى اللقب الخامس في تاريخها، في مباراتها األولى أمام الكونغو 

 1-1في الحفاظ على تقدمها بهدفين نظيفين لتسقط في فخ التعادل  فشلتالديمقراطية عندما 

 .1525و 1559مرتين فقط في تخطي الدور األول وذلك عامي  فشلتوهي 

  السعودية والعراق يتطلعان إلى بداية قوية مع الصين وإندونيسيا 06/02/2013 

 وفشل، (2332و 2335، 2353) وهو انسحب من النسخ الثالث األولى من البطولة القارية

 ...2331قبل أن يحل  ثالثا في  2339في التأهل لنسخة 

، 2331، ثم خرج من الدور األول لبطوالت 2399و 2392، 2395وعجز عن التأهل في 

 لبنان. 1522في التأهل إلى بطولة  وفشل، 1553و 1552، 1555، 2333

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127967-سقوط-مذل-لدورتموند-وفشل-ليفركوزن-في-استعادة-المركز-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127967-سقوط-مذل-لدورتموند-وفشل-ليفركوزن-في-استعادة-المركز-الثاني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127966-تشلسي-يعود-إلى-سكة-الانتصارات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127966-تشلسي-يعود-إلى-سكة-الانتصارات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127960-فوز-صعب-للإسماعيلي-يضعه-في-صدارة-الدوري-المصري-مؤقتا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127960-فوز-صعب-للإسماعيلي-يضعه-في-صدارة-الدوري-المصري-مؤقتا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127883-مالي-تبحث-عن-تكرار-سيناريو-2012.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127746-ركلات-الترجيح-تحمل-بوركينا-فاسو-إلى-النهائي-للمرة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127746-ركلات-الترجيح-تحمل-بوركينا-فاسو-إلى-النهائي-للمرة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127736-مباريات-دولية-ودية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127736-مباريات-دولية-ودية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127504-غانا-ونيجيريا-مرشحتان-للنهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127504-غانا-ونيجيريا-مرشحتان-للنهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127505-السعودية-والعراق-يتطلعان-إلى-بداية-قوية-مع-الصين-وإندونيسيا.html
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  الجيل الذهبي للفيلة يواصل فشله الذريع بإحراز اللقب 05/02/2013 

 2339فيها ساحل العاج في تخط ي ربع النهائي بعد األولى عام  تفشلوهي المرة الثالثة التي 

 في أنغوال 1525في بوركينا فاسو والثانية عام 

  ديدةالمنتخبات العربية تستعد لرحلة ج 05/02/2013 

في بلوغ نهائياتها  فشللكنه لم يثبت قدراته حتى اآلن على صعيد تصفيات كأس آسيا التي 

 .رغم أن ه يستمر في منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال

في إحراز لقب كأس  فشلالبحريني بقيادة مدربه األرجنتيني غابرييل كالديرون « األحمر»

 الخليج للمرة األولى في تاريخه بخروجه من نصف النهائي أمام العراق

  أمام فرصة تاريخيةقمة مبكرة بين ساحل العاج ونيجيريا  03/02/2013 

مرات فحل وا في  6 فشلوافيما يأمل دروغبا ورفاقه من الجيل الذهبي برفع الكأس بعد أن 

 .1559واكتفوا بالمركز الرابع عام  1521و 1553مركز الوصيف عامي 

  وجبة كروية متنوعة في دور الثمانية لكأس األمم اإلفريقية 01/02/2013 

ومهاجمها قوة كبيرة تؤهلها لتجاوز نيجيريا لكن قائدها  2331بعدما ذاقت طعم التتويج في 

 مرات عديدة في نيل اللقب فشلالبارز ديدييه دروجبا الذي 

  مانشستر سيتي يهدر نقطتين ثمينتين 30/01/2013 

في هز  الشباك على  فشلواوكان سيتي الفريق األفضل طوال الدقائق التسعين، لكن مهاجميه 

 الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت لهم في ظل تألق الحارس البرازيلي جوليو سيزار

  باريس سان جرمان يستعيد الصدارة 28/01/2013 

ل خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة  حارس مرماه  فشلعندما  39اوريليان شيدجو الذي سج 

 ايزيكييل الفيتزي ايالنا في التقاط كرة عرضية للدولي األرجنتيني

  لعنة الخروج من الدور األول تالحق المغرب للمرة الرابعة على التوالي 28/01/2013 

تفادت جنوب أفريقيا بهذا التعادل أن تكون أول دولة منظمة تخرج من الدور األول بعد 

 في تخط ي هذا الدور في أول مونديال فشلت، وهي كانت 2332تونس عام 

  لاير مدريد يعزز مركزه الثالث بفضل ثالثية لرونالدو 28/01/2013 

بعد  2-2تعادل معه االربعاء ) بالذات« لوس شيه»حيث سيواجه برشلونة بعد ان تخلص من 

، حتى الشوط الثاني لكي يفتتح التسجيل امام جاره خيتافي الذي (صفر-1ز عليه ذهابا ان فا

 في تحقيق الفوز للمرحلة السابعة على التوالي فشل

  موراي يسقط فيدرر ألول مرة في البطوالت الكبرى ويبلغ النهائي 26/01/2013 

في سعيه لكي يصبح اول العب في حقبة البطوالت المفتوحة يتوج ( عاما 62)فيدرر  فشل

 .بلقب البطولة االسترالية خمس مرات

  حلم برادفورد يتواصل ببلوغه النهائي للمرة األولى 24/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127276-الجيل-الذهبي-للفيلة-يواصل-فشله-الذريع-بإحراز-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127276-الجيل-الذهبي-للفيلة-يواصل-فشله-الذريع-بإحراز-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/127279-المنتخبات-العربية-تستعد-لرحلة-جديدة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126932-قمة-مبكرة-بين-ساحل-العاج-ونيجيريا-أمام-فرصة-تاريخية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126806-وجبة-كروية-متنوعة-في-دور-الثمانية-لكأس-الأمم-الإفريقية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126806-وجبة-كروية-متنوعة-في-دور-الثمانية-لكأس-الأمم-الإفريقية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126614-مانشستر-سيتي-يهدر-نقطتين-ثمينتين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126614-مانشستر-سيتي-يهدر-نقطتين-ثمينتين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126260-باريس-سان-جرمان-يستعيد-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126260-باريس-سان-جرمان-يستعيد-الصدارة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/126256-لعنة-الخروج-من-الدور-الأول-تلاحق-المغرب-للمرة-الرابعة-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/126256-لعنة-الخروج-من-الدور-الأول-تلاحق-المغرب-للمرة-الرابعة-على-التوالي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126145-ريال-مدريد-يعزز-مركزه-الثالث-بفضل-ثلاثية-لرونالدو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/126145-ريال-مدريد-يعزز-مركزه-الثالث-بفضل-ثلاثية-لرونالدو.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125811-موراي-يسقط-فيدرر-لأول-مرة-في-البطولات-الكبرى-ويبلغ-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125811-موراي-يسقط-فيدرر-لأول-مرة-في-البطولات-الكبرى-ويبلغ-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125538-حلم-برادفورد-يتواصل-ببلوغه-النهائي-للمرة-الأولى.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/125538-حلم-برادفورد-يتواصل-ببلوغه-النهائي-للمرة-الأولى.html
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بعدها في ايجاد طريقه الى شباك الحارس  فشللكن فريق المدرب االسكتلندي بول المبرت 

 فدفع الثمنمات ديوك 

والوحدات يعاني قبل التغلب .. شباب األردن يواصل الصدارة بفوز صعب على ذات راس 23/01/2013 

  على البقعة

 في استغالل حالة البقعة تماما حتى وهو يحصل على فرص سانحة للتسجيل فشلالوحدات 

  ودة نيجيرية عمالقةزامبيا تبدأ مهمة غير مستحيلة وع 21/01/2013 

في المحافظة على اللقب هذا يعني أن هناك منتخبا  أفضل منا، لكن أنا أرى أنه من  فشلناإذا »

 .«الصعب أن يستطيع أحد إلحاق الهزيمة بزامبيا الحالية

  اإلماراتي يحول األحالم إلى واقع ويحرز اللقب« األبيض» 20/01/2013 

اللقب هو الثاني لإلمارات في تاريخ مشاركاتها في دورات كأس الخليج، بعد األول على 

 العراق في إضافة لقبه الرابع فشل، في حين 1553أرضها عام 

  بايرن وباير يستهالن العام الجديد بقوة 20/01/2013 

مباراة  23الفريق في تحقيق الفوز في  فشللكنه اقيل من منصبه في اذار الماضي بعد ان 

 .على التوالي

  موقعتان من العيار الثقيل في إنكلترا ويوفنتوس مهدد في إيطاليا 19/01/2013 

تحقيق هذا االمر في  فشلالنه يأمل ان يزيح فريق العاصمة عن المركز السادس بعد ان 

 االسبوع الماضي

  نهائي المدربين المحليين 18/01/2013 

في قيادة  فشلعبدهللا مسفر الذي حل بديال مؤقتا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش بعد ان 

 .1522الى الدور الرابع الحاسم في تصفيات مونديال « االبيض»

 الفرصة الذهبية تتكرر أمام ساحل العاج وتونس والجزائر في مجموعة هي األصعب  17/01/2013 

في  فشلأن ها الفرصة األخيرة بالنسبة له لمنح البالد لقبها الثاني في العرس القاري بعد أن 

 النسخة السابقة في الغابون وغينيا االستوائية

في  فشلح له بذلك لكنه بعد أن سم 1521وشارك المنتخب التوغولي في تصفيات نسخة 

 التأهل إلى النهائيات

  الصحف الكويتية ترفق بمنتخبها 17/01/2013 

في االحتفاظ باللقب الذي أحرزه في عدن  فشلأخفق منتخب الكويت مرتين، األولى عندما » 

 .«والثانية عندما عجز عن تجاوز عقبة اإلمارات الصلبة 1525عام 

  اجد في دور األربعة للمرة الثالثينإنتر أمام فرصة التو 15/01/2013 

 فشلنقاط فقط بعد ان  3الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر تقلص الى 

 .االخير لفي الخروج فائزا من المرحلتين االخيرتين

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125416-شباب-الأردن-يواصل-الصدارة-بفوز-صعب-على-ذات-راس-والوحدات-يعاني-قبل-التغلب-على-البقعة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/125075-زامبيا-تبدأ-مهمة-غير-مستحيلة-وعودة-نيجيرية-عملاقة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124959-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124962-بايرن-وباير-يستهلان-العام-الجديد-بقوة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124962-بايرن-وباير-يستهلان-العام-الجديد-بقوة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124814-موقعتان-من-العيار-الثقيل-في-إنكلترا-ويوفنتوس-مهدد-في-إيطاليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124814-موقعتان-من-العيار-الثقيل-في-إنكلترا-ويوفنتوس-مهدد-في-إيطاليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124715-نهائي-المدربين-المحليين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124715-نهائي-المدربين-المحليين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124569-الفرصة-الذهبية-تتكرر-أمام-ساحل-العاج-وتونس-والجزائر-في-مجموعة-هي-الأصعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124569-الفرصة-الذهبية-تتكرر-أمام-ساحل-العاج-وتونس-والجزائر-في-مجموعة-هي-الأصعب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124571-الصحف-الكويتية-ترفق-بمنتخبها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124571-الصحف-الكويتية-ترفق-بمنتخبها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/124185-إنتر-أمام-فرصة-التواجد-في-دور-الأربعة-للمرة-الثلاثين.html
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  اإلمارات بمنتخب األحالم في قمة مع الكويت بتاريخه 15/01/2013 

في قيادة  فشلعبدهللا مسفر الذي حل بديال مؤقتا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش بعد ان 

 .1522الى الدور الرابع الحاسم في تصفيات مونديال « يضاالب»

  المنتخب السعودي الخاسر األكبر 14/01/2013 

ى نهائيات كأس العالم بخروجه للمرة الثانية على التوالي في التأهل ال فشلبل ان المنتخب 

 هذه المرة من الدور الثالث للتصفيات االسيوية لمونديال البرازيل

  توفيدزيتش على خطى بروشتش وماتشاال 14/01/013 

مستويات المنتخبات المشاركة متقاربة لكن بطولة كأس الخليج ال تخضع لحسابات ثابتة، اذ »

 .«...فرق في انتزاع اللقب فشلتكم من مرة 

  بقسوة «األخضر»الصحف السعودية تنتقد  13/01/2013 

 «…في تسجيل اكثر من هدفين في مرمى اليمن فشل»ان المنتخب السعودي 

في تحقيق التأهل الذي كان يبحث عنه بعد تلقيه الصفعة الثانية في  فشل»ان المنتخب 

 .«البطولة امام المنتخب الكويتي حامل اللقب

  الكرة الخليجية« كالسيكو»الكويت والسعودية تبحثان عن التأهل في  13/01/2013 

منتخب الكويت لم يقنع في المباراة األولى أمام اليمن، لكنه عرف كيف يخرج فائزا بهدفين، 

 ...في مرات كثيرة باختراق التكتكل الدفاعي اليمني وفشل

أيضا في زيادة سرعة االيقاع أو  وفشلاصطدم منتخب الكويت بقوة الدفاع العراقي 

 بالتمريرات العرضية

  اديبايور سيشارك مع المنتخب التوغولي في أمم أفريقيا 09/01/2013 

في  فشلبعد أن سمح له بذلك، لكنه  1521وشارك المنتخب التوغولي في تصفيات نسخة 

 التأهل إلى النهائيات

  يسعى النتفاضة أمام اليمن« األخضر» 08/01/2013 

في رد اعتباره امام العراق بعد خسارته امامه في نهائي كأس  فشلالسعودي « االخضر»

 1553أسيا 

  الخطأ ممنوع على البحرين وفرصة لإلمارات لتأكيد الترشيحات 08/01/2013 

في قيادة  فشلعبدهللا مسفر الذي حل بديال مؤقتا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش بعد ان 

 .1522إلى الدور الرابع الحاسم في تصفيات مونديال « االبيض»

ً من األخضر السعودي والكويت تستهل حملة الدفاع عن لقبها العراق يق 08/01/2013  ً مهما تنص فوزا

  بفوز على اليمن

أي من المنتخبين في تهديد المرمى ألكثر من ربع ساعة لم يشهد أي جملة كروية مفيدة  فشل

 بل كرات مقطوعة في منتصف الملعب

http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124181-الإمارات-بمنتخب-الأحلام-في-قمة-مع-الكويت-بتاريخه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124181-الإمارات-بمنتخب-الأحلام-في-قمة-مع-الكويت-بتاريخه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124039-المنتخب-السعودي-الخاسر-الأكبر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124039-المنتخب-السعودي-الخاسر-الأكبر.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124038-توفيدزيتش-على-خطى-بروشتش-وماتشالا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124038-توفيدزيتش-على-خطى-بروشتش-وماتشالا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/124010-الصحف-السعودية-تنتقد-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123770-الكويت-والسعودية-تبحثان-عن-التأهل-في-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123558-اديبايور-سيشارك-مع-المنتخب-التوغولي-في-أمم-أفريقيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123558-اديبايور-سيشارك-مع-المنتخب-التوغولي-في-أمم-أفريقيا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123556-
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123360-الخطأ-ممنوع-على-البحرين-وفرصة-للإمارات-لتأكيد-الترشيحات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123360-الخطأ-ممنوع-على-البحرين-وفرصة-للإمارات-لتأكيد-الترشيحات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123357-العراق-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-الأخضر-السعودي-والكويت-تستهل-حملة-الدفاع-عن-لقبها-بفوز-على-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123357-العراق-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-الأخضر-السعودي-والكويت-تستهل-حملة-الدفاع-عن-لقبها-بفوز-على-اليمن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123357-العراق-يقتنص-فوزاً-مهماً-من-الأخضر-السعودي-والكويت-تستهل-حملة-الدفاع-عن-لقبها-بفوز-على-اليمن.html
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في  فشلتكثفت المحاوالت الكويتية وتركزت على الجهة اليسرى عبر وليد علي لكنه 

 اختراقاته في معظم األحيان

  بعيداً ولاير يستعيد توازنه رغم النقص العدديبرشلونة يحلق  08/01/2013 

انهاه بتمريرة عرضية وصلت عبرها الكرة الى  لشيسك فابريغاس على الجهة اليسرى

 في تسديدها بالشكل المناسب فشلاالرجنتيني ليونيل ميسي الذي 

  قمة بين يوفنتوس وميالن في ربع النهائي 08/01/2013 

في الوصول الى شباك  فشللكن فريق المدرب انتونيو كونتي لم يستفد من التفوق العددي و

 يروالحارس االرجنتيني سيرخيو روم

  الصحف القطرية تشن هجوماً عنيفاً على المنتخب والمدرب 07/01/2013 

 «في قيادة المنتخب أمام فريق شاب بقيادة مدرب وطني فشلوطالبت بمحاكمته بعد أن »

 «وبال هوية تفشلبداية »وعنونت الوطن 

  بفترة انتقاليةرايكارد يقود منتخباً سعودياً يمر  04/01/2013 

، لكنه 2392وكان المنتخب السعودي مهيأ تماما إلحراز لقب الدورة السابعة في عمان عام 

 مرة جديدة في فرض نفسه بحلوله ثالثا فشل

  1983كوينز بارك رينجرز يسقط تشلسي في معقله للمرة األولى منذ  04/01/2013 

دفاع ايفرتون في التعامل معها بالشكل المناسب فتطاول لها السنغالي بابيس سيسي  فشلو

 .ووضعها برأسه في شباك الحارس تيم هاورد

  «بطولتها»الكويت تدافع عن   

الذي  1551في الرياض عام « 25خليجي »منتخب الكويت في االحتفاظ باللقب في  فشل

 ذهب إلى أصحاب األرض

  دنفر يفرمل كليبرز وليكرز ونيكس ينتكسان مجدداً  02/01/2013 

 لوس انجليس كليبرز في التقدم بعد الربع األول فشلو

  الجيل الواعد لمنتخب اإلمارات ومدربه مهدي علي أمام تحد جديد 01/01/2013 

في قيادة  فشلعبدهللا مسفر الذي حل بديال مؤقتا للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش الذي 

 الى الدور الرابع الحاسم« االبيض»

  عام حزين واألهلي يعيد البسمة من جديد.. الرياضة المصرية 01/01/2013 

الفراعنة حاملو الرقم القياسي في عدد االلقاب في كأس امم  فشلوللمرة الثانية على التوالي 

في تخطي الدور التمهيدي على يد  فشلواافريقيا، في حجز بطاقتهم على النهائيات بعدما 

 .منتخب جمهورية افريقيا الوسطى المتواضع

 

 

http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123355-برشلونة-يحلق-بعيداً-وريال-يستعيد-توازنه-رغم-النقص-العددي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123336-قمة-بين-يوفنتوس-وميلان-في-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123336-قمة-بين-يوفنتوس-وميلان-في-ربع-النهائي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123227-الصحف-القطرية-تشن-هجوماً-عنيفاً-على-المنتخب-والمدرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123227-الصحف-القطرية-تشن-هجوماً-عنيفاً-على-المنتخب-والمدرب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123145-رايكارد-يقود-منتخباً-سعودياً-يمر-بفترة-انتقالية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/123144-كوينز-بارك-رينجرز-يسقط-تشلسي-في-معقله-للمرة-الأولى-منذ-1983.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/123146-الكويت-تدافع-عن-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/122953-دنفر-يفرمل-كليبرز-وليكرز-ونيكس-ينتكسان-مجدداً.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/122953-دنفر-يفرمل-كليبرز-وليكرز-ونيكس-ينتكسان-مجدداً.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122675-الجيل-الواعد-لمنتخب-الإمارات-ومدربه-مهدي-علي-أمام-تحد-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122675-الجيل-الواعد-لمنتخب-الإمارات-ومدربه-مهدي-علي-أمام-تحد-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122673-الرياضة-المصرية-عام-حزين-والأهلي-يعيد-البسمة-من-جديد.html
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اقتصاد -السبيل  

        Verbo  فشل 

N.  Fecha  

  تعقد ندوتها الرابعة والثالثين لالقتصاد اإلسالمي بجدة« البركة المصرفية» 11/05/2013 

الوكيل في تحقيقه وعقد الوكالة المشروط فيه تحقيق ربح ال يقل  فشلتحديد الربح المتوقع و

 .عن نسبة معينة، إلخ

  المغرب بصدد خطوات جديدة لتعزيز التمويل اإلسالمي 03/05/2013 

 لعدة أسباب فاشلةوأضاف أن التجربة المغربية 

  البنوك اإلسالمية في أوروبا بين الواقع واآلفاق 02/05/2013 

هذه التجربة نظرا  فشلت، لكن 2336كان قد تأسس قبله بنك ميرت غانم في مصر سنة ) 

 (للظروف السياسية التي كانت تسود مصر خالل هذه الفترة

  دول المتعثرةجدل التقشف في أوروبا يختبر اإلرادة السياسية لل 23/04/2013 

لخفض أجور العاملين  فاشلةفي وقت عسير للحكومة اآليرلندية تسعى فيه إلى إحياء خطة 

 في القطاع العام

  في األسواق العالميةسلوفينيا تبحث عن تمويل  20/04/2013 

 اصدار سندات خزينة سلوفينية في الحصول على المبالغ المرجوة فشلواالسبوع الماضي 

  بر المعتمرين اإليرانيين على التعامل بالدوالرانهيار الريال يج 11/04/2013 

 .فشلوضعت إيران أحدث العمالت في مكان قيودها كنوع من التحدي الذي لم يلبث أن 

  النفط قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعد بيانات ضعيفة 06/04/2013 

في االستفادة من إجراءات تحفيز نقدي لم يسبق لها مثيل في اليابان، ومن آمال أن  فشلإذ 

 .يخفض البنك المركزي األوروبي سعر الفائدة

  تخفض تصنيف إيطاليا درجة واحدة مع نظرة سلبية« فيتش» 10/03/2013 

هذه االنتخابات  فشلتوتعمقت االزمة السياسية في ايطاليا بعد االنتخابات التشريعية بعدما 

 في انتاج غالبية واضحة

  تونس تحقق نمواً اقتصادياً رغم األزمة 02/03/2013 

 في تكوين حكومة غير حزبية فشلاستقال رئيس الوزراء حمادي الجبالي من منصبه بعدما 

  في المئة من الثروات العائلية ال تصل للجيل الرابع 98: خبيرة 07/02/2013 

في جميع أنحاء في المئة من العائالت الثرية  39أكدت خبيرة في التعليم المالي للعائالت أن 

 .في المحافظة على ثرواتها، قبل أن تصل إلى الجيل الرابع من العائلة تفشلالعالم 

  يطالب بها االتحاد األوروبي قبرص تهاجم سياسة التقشف التي 02/01/2013 

في  فشلتلالتحاد االوروبي قد " االحادية الجانب"وتابع الرئيس القبرصي ان المقاربة 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142733-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140120-المغرب-بصدد-خطوات-جديدة-لتعزيز-التمويل-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140120-المغرب-بصدد-خطوات-جديدة-لتعزيز-التمويل-الإسلامي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139692-البنوك-الإسلامية-في-أوروبا-بين-الواقع-والآفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139692-البنوك-الإسلامية-في-أوروبا-بين-الواقع-والآفاق.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139200-جدل-التقشف-في-أوروبا-يختبر-الإرادة-السياسية-للدول-المتعثرة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138014-سلوفينيا-تبحث-عن-تمويل-في-الأسواق-العالمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136837-انهيار-الريال-يجبر-المعتمرين-الإيرانيين-على-التعامل-بالدولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135994-النفط-قرب-أدنى-مستوياته-في-خمسة-أشهر-بعد-بيانات-ضعيفة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135994-النفط-قرب-أدنى-مستوياته-في-خمسة-أشهر-بعد-بيانات-ضعيفة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132504-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131252-تونس-تحقق-نمواً-اقتصادياً-رغم-الأزمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131252-تونس-تحقق-نمواً-اقتصادياً-رغم-الأزمة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127609-خبيرة-98-في-المئة-من-الثروات-العائلية-لا-تصل-للجيل-الرابع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122827-قبرص-تهاجم-سياسة-التقشف-التي-يطالب-بها-الاتحاد-الأوروبي.html
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 .تحقيق النمو في الدول التي تعاني من االنكماش، وسعى االتحاد االوروبي لمساعدتها

 

 

رأي -السبيل  

        Verbo فشل 

N.  Fecha  

  هل يستطيع أوباما إنقاذ تركيا من المستنقع السوري؟ 31/05/2013 

 حتى اآلن فشلتجماعات المعارضة السورية التي تسعى لإلطاحة به، إال  أن  هذه السياسة 

 المجاورة لها على غرار الصومال الفاشلةفتركيا لن تكون في مأمن من تداعيات الدولة 

  1/ العربية للسالم المبادرة : لغة وسياسة 31/05/2013 

، وهذا مصطلح سياسي، يطلق على بعض الدول، فاشلة، وهناك دول فاشلهناك شخص 

وهناك كتاب مشهور بهذا العنوان، بل أكثر من كتاب وال يتسع المقام للتعريف بالدول 

 ال يبرهن على فشله والفاشلفهي ال تحتاج إلى شرح، والمعروف ال يعرف  الفاشلة

 في السياسة واالقتصاد وكل ميدان فاشلةفي الحرب والعسكرية  الفاشلةالدول 

  !تصاعد العداء للمسلمين.. هجوم ووليتش 29/05/2013 

متوقعا مزيدا , في الحد من نفوذ الدعاة المتشددين فشلتكما أضاف أن  المؤسسة البريطانية 

 .من االضطرابات من اليمين المتطرف في بريطانيا خالل عطلة نهاية األسبوع القادم

  !إنه فنان مستنقعي المزاج..ماذا يريد هذا المتخلف 26/05/2013 

ولم أستطع وهللا أن أكمل مشاهدة المسرحية أو المشهد الذي قدموه كي أضحك مع الفنان 

 في ممارسة مهنة الطب والجراحة فشلالكوميدي الجديد الذي 

  اللقاء التشاوري في مدريد 25/05/2013 

 هذه المحاولة ففشلتوكان الهدف منه إيجاد كيان للمعارضة بديل عن المجلس الوطني، 

  تجاوزات ضد األقليات... ميانمار  25/05/2013 

 الحكومة في حماية األقليات والضرب على يد المعتدين فشلت

انقة على البالد في حال بل يتعين على أمريكا التلويح بإعادة فرض العقوبات االقتصادية الخ

 ...في تحسين تعاملها مع األقليات فشلت

  مجموعة أصدقاء سوريا وفجوة الصدقية 23/05/2013 

النظام السوري  فشللقد حذ ر كيري من أن ه ستتم زيادة المساعدات المقد مة إلى المعارضة إذا 

 في سلوك خيار اتفاق جنيف

  فاقد الشيء ال يعطيه..الحكومة البرلمانية 19/05/2013 

 كل محاوالت الحكومة من أجل تقديم صورة عن نفسها بأن ها برلمانية فشلتنعم لقد 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/144052-هل-يستطيع-أوباما-إنقاذ-تركيا-من-المستنقع-السوري؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/144052-هل-يستطيع-أوباما-إنقاذ-تركيا-من-المستنقع-السوري؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/144050-لغة-وسياسة-المبادرة-العربية-للسلام-5.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143693-هجوم-ووليتش-تصاعد-العداء-للمسلمين.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143163-ماذا-يريد-هذا-المتخلف-إنه-فنان-مستنقعي-المزاج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143035-اللقاء-التشاوري-في-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143035-اللقاء-التشاوري-في-مدريد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143034-ميانمار-تجاوزات-ضد-الأقليات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142768-مجموعة-أصدقاء-سوريا-وفجوة-الصدقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142768-مجموعة-أصدقاء-سوريا-وفجوة-الصدقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142128-الحكومة-البرلمانية-فاقد-الشيء-لا-يعطيه.html
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  هل الزائر لغزة يساهم في االنقسام الفلسطيني؟ 19/05/2013 

 رغم ما تخل فه وراءها من قتل وجرح وتدمير فاشلةوترتد هذه القوات الغازية 

  الطريق الى الهاويةفي  18/05/2013 

علينا أن نعترف أوال ، بأن هذيان بعض العواصم في مغرب األرض ومشرقها، ودعواتها 

جميعها في وضع حد  فشلتلتحديد خطوط حمر، أو عقد مؤتمرات تنتج حلول سياسية، قد 

 للمأساة المروعة

  سورية ليست العراق 18/05/2013 

 سينشأ معقل جديد لإلرهابيين فاشلةفإذا تحولت سورية دولة 

 سياسة أردوغان مع األكراد خطة اقتصادية جريئة لتعزيز مكانة تركيا  18/05/2013 

المفاوضات فسوف يتم تحميل إردوغان المسؤولية عن أي تدهور في البيئة  فشلتأما إذا 

 .األمنية نتيجة لهذا الفشل

  السوري بين صراع البقاء والحرب األهليةمستقبل النظام   14/05/2013 

فقد  لكنه خيب آمال الكثيرين،  وأنه سيكون بذلك نموذج الزعيم المبتغى في الشرق األوسط، 

  . في قيادة بالده نحو الديمقراطية فشل

  !بعد عام في اإلليزيه.. هوالند 11/05/2013 

، 1521ال يخفى على أحد أن مشاكل فرنسا االقتصادية بدأت قبل انتخاب هوالند في مايو 

 في تقويض البطالة المتصاعدة فشللكنه 

 خيار سيئ معقول وسط رزمة من الخيارات السيئة  08/05/2013 

 .في تشكيل الحكومة التي عادت إلى المالكي من جديد فشلتلكنها 

  حرب طائفية مقيتة سببها حكم فاسد 08/05/2013 

 في ادارة الدولة، كما يعلم انه نظام متسلط فاشلفهو يعلم انه نظام 

غرب وهم يرونه يذبح جهارا نهارا، كأنهم الشعب السوري لم يحظ بعطف العرب وال ال

 الفاسد طوال هذه السنين الفاشليريدون معاقبته على سكوته عن هذا النظام 

  الحيلة في كابيتول هيل أوباما أسير عديم 03/05/2013 

 في مجلس النواب الفاشلتعمد تومي، الذي شارك في رعاية مشروع قانون األسلحة 

  تتعرضان لالهتزاز« فرنسا االستثنائية»ركيزتا  03/05/2013 

 في االتفاق على رئيس جديد للدولة فاشلةوبعد عدة محاوالت 

  ثمرة مرة لشجرة الفساد السياسي.. العنف الجامعي 02/05/2013 

 .فيما أرادوا أن ينجحوا فيه وفشلواهي في الحقيقة ممن ضل سعيهم وقصر نظرهم 

 قادتها اجهزة غاب عنها الرشد فاشلةهو حصاد سياسات 

  انتخابات حماس وحكومة عباس 02/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142087-هل-الزائر-لغزة-يساهم-في-الانقسام-الفلسطيني؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142087-هل-الزائر-لغزة-يساهم-في-الانقسام-الفلسطيني؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/141923-في-الطريق-الى-الهاوية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141918-سورية-ليست-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141918-سورية-ليست-العراق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141919-سياسة-أردوغان-مع-الأكراد-خطة-اقتصادية-جريئة-لتعزيز-مكانة-تركيا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141919-سياسة-أردوغان-مع-الأكراد-خطة-اقتصادية-جريئة-لتعزيز-مكانة-تركيا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/141310-مستقبل-النظام-السوري-بين-صراع-البقاء-والحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140783-هولاند-بعد-عام-في-الإليزيه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140515-خيار-سيئ-معقول-وسط-رزمة-من-الخيارات-السيئة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140515-خيار-سيئ-معقول-وسط-رزمة-من-الخيارات-السيئة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140498-حرب-طائفية-مقيتة-سببها-حكم-فاسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140498-حرب-طائفية-مقيتة-سببها-حكم-فاسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140300-أوباما-أسير-عديم-الحيلة-في-كابيتول-هيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140146-ركيزتا-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139677-العنف-الجامعي-ثمرة-مرة-لشجرة-الفساد-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139676-انتخابات-حماس-وحكومة-عباس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/139676-انتخابات-حماس-وحكومة-عباس.html
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وإلى  فشلتوأن كل محاوالت تصفيتها محليا  واقليميا  ودوليا  عبر ضخ ماليين الدوالرات قد 

 .األبد

  برلمانية وال ربع برلمانيةال  65/04/2013 

بناها  فاشلةال هي برلمانية وال ربع برلمانية، بل هي مغرقة بالتقليدية وباستدعاء صيغ  جر 

 ضمن معطيات أفضل

  الهبوط اآلمن وإنشاء معقل للعلويين.. تصعيد التدخل 65/04/2013 

 الفاشلةلكن هذه الطمأنة سوف تتعارض مع الغرائز الفطرية للواليات المتحدة تجاه الدول 

 إدارة فن االحتيال على الشعوب  65/04/2013 

من الزوايا كافة كل ف الليبيين أعمارهم ووقتهم وثروتهم  فاشلوها هو اآلن مجرد مشروع 

 .في آن معا  

  قيادات مؤسسة األرض المقدسة الخيرية الخمسة 29/04/2013 

، ألنني شعرت بحب فشلواهدف الحكومة من وراء ذلك، وهو أن يجعلوا من ي عبرة، ولكنهم 

 .”من مجتمعي لم أكن أتصوره

  لألزمة السورية« احتواءٌ »التدخل األمريكي  23/04/2013 

التي بدأت معالمها  الفاشلةان تمسك بمقاليد الدولة السورية « القاعدة»وإذا لم يقيض لـ 

 ترتسم، لن يتبدد الخطر الذي يهدد األردن ولبنان والعراق

  التسعير بين الرأسمالية واإلسالم 26/04/2013 

 وحق لها ذلك فشلتإن فكرة النظام الرأسمالي في جعل قوى السوق تتنافس فيما بينها 

  !انتصار األمعاء الخاوية 25/04/2013 

 محاوالت إثنائه عن اإلضراب، ورفض بعناد شديد كل المساومات التي عرضت عليه فشلت

إبعاده إلى قطاع غزة لمدة عشر سنوات مثل هذه العروض فإنهم عرضوا عليه  فشلتوحين 

 .ثم إلى إحدى الدول األوروبية بعد ذلك

  بال كتل بال كذب 25/04/2013 

للناس نراه ماثال امامنا، وهذا يثبت أن  فال حكومة برلمانية حقيقة موجودة، وال مجلس ممثل

 فاشلةصيغة الرسمي االصالحية 

  ال تفسدوا علينا المشهد الحضاري 12/04/2013 

 ساءهم هذا النجاح الفاشلينوالسياسيين وولكن بعض اإلعالميين 

  هل يستطيع النواب حجب الثقة؟ 29/04/2013 

، واضحة البرامج، وهكذا حال مجلس النواب، الذي يقف أمام حكومة واضحة المعالم

 فاشلةوواضحة الخطط، وهي بناء على معالمها مشوهة، وبرامجها متهالكة، وخططها 

 العنف الجامعي أعمق من العقوبات 23/04/2013 
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إن معالجة هذه الظاهرة الخطيره ال يتم بالعقوبات على اهميتها، وإنما من خالل إصالح 

 فاشلةشامل قبل فوات االوان، وباالستهداء باالسالم ال بتوظيفه أداة أو وسيلة ضمن خطة 

 وإجراءات ممجوجة

  الصراع على الدوار 16/04/2013 

أن فض األمن بالقوة اعتصامها الشهير، وهي تحاول جاهدة الوصول إلى الدوار، لكنها 

 .فشلت

  !!أهداف غير غامضة ..زيارة أوباما الغامضة 14/04/2013 

فيه الرؤساء السابقون في القضية الفلسطينية، وهذا صعب ألنه نسي بأنه يتعامل  فشلفيما 

 !!.مع اليهود

  تحنيط النظام 13/04/2013 

 في إدارة الدولة فشلتيؤكد أن سلطة الحكم قد 

  الرئيس المصري يخاطب شعبه 11/04/2013 

، وما أخالهم فشلوافإن أحسنوا وهذا ظني بهم، فامنحوهم شهادة التقدير والعرفان، وإن 

 .ك، فأخرجوهم من دائرة الزمان والمكانكذل

  في ذكرى مجزرة دير ياسين 09/04/2013 

 فشال  ذريعا  في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني فشلولكن المخطط الصهيوني 

 الفلسطينيون يسددون فاتورة االضطهاد األلماني لليهود  07/04/2013 

 عظماء كثيرون في هذه المحاولة، فعمر القوي، ثاني الخلفاء فشللقد 

  عندما تصبح الشهادة غاية والعلم وسيلة 07/04/2013 

 الغرب كذلك الذين كانت لهم تجارب فاشلة في مدارسهموقصص علماء 

  أين هي الثورة الفلسطينية وما بوصلتها؟ 07/04/2013 

ن أن تنسى أننا بدأنا بعد أن فشلنا ونسينا ظروفنا وتخلينا عن معرفة إنهاء الحقيقة التي ال يمك

 واقعنا

  الحكومة بين التهاني وسخط الشعب 02/04/2013 

أو لم ينجحوا حسب الرأي السائد لدى القطاعات  فشلواوببساطة، فإن في الحكومة وزراء قد 

 السياسية والشعبية

 تعاني ارتباكاً إستراتيجياً « إسرائيل» 02/04/2013 

 .فيه في التكيف مع التطورات الهائلة التي تحدث في محيطه العربي يفشلفي الوقت الذي 

وقد حاولت أن تجيب على ذلك بعملية تغيير مسَّت، بشكل كبير، جمهورها المحتمل، ولكنها 

في أن تقدم برامج أو قيادات يجتمع عليها أغلب المجتمع الصهيوني في فلسطين  فشلت

 .المحتلة
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تقديم مشروع تسوية يمكن أن يوافق عليه العرب، حتى هم أنفسهم في  فشلواومع ذلك، 

 والعرب في أضعف حاالتهم

تجربة التدخل العسكري األميركي في العراق وأفغانستان، والتكاليف االقتصادية  فشلإن  

 الهائلة لذلك

  !السرور كان غائبا 31/03/2013 

في ملف أن تحرف البوصلة وتشغل  تفشلوهناك من ينصح الدولة عندما تتورط في ملف أو 

 .الرأي العام بالتصعيد ضد االسالميين

  فلسطين أرضنا وعرضنا 31/03/2013 

 في أن تكسر ذراعه« إسرائيل» فشلتوكما 

  سيد الموقف'' الموس'' 19/03/2013 

فقط هي التي تسمح باستمرار هذا الحال الذي جعل القانون ومشرعيه  فاشلةواعتبر أن دولة 

 أداة بيد الباطل على الحق

  وزراء السندباد 17/03/2013 

حتى نرى هذا ( لثالثي السندباد)أن أمهاتنا األردنيات لم يلدن من قبل ومن بعد نظراء

 .اإلدارات بتحمل مسؤولياتها فشلتاالصرار الغريب على بقاء وزراء فقدوا شعبيتهم منذ أن 

  الالعبون بالنار على الحدود الكويتية العراقية 16/03/2013 

فيه نظام صدام  فشلوقدرته على تحقيق األمن واالستقرار على الحدود مع الكويت، وذلك ما 

 حسين من قبل فشال ذريعا

  !هل ندم الملك؟ 03/03/2013 

م للناس ُوجوها نظيفة تُقنع الناس، وتَنال ثِقتَهم ودعمهم؛  وأن يتخلى عن أدواته القديمة، ويُقد ِ

 .الفاشلةلترميم عشر سنوات من اإلدراة 

  -1-والنبع واحد  ثالثي« فتح والجهاد وحماس» 07/03/2013 

 .المحاولة لكن أثرها المعنوي كان كبيرا ويقضي الشابان اآلن حكما بالسجن المؤبد فشلت

  وبدأ مسلسل احتضار المجلس 07/03/2013 

 حتى اآلن في تفهم دقة اللحظة التي نمر بها يفشلهذا المجلس 

  (0)فتح والجهاد وحماس ثالثي والنبع واحد  05/03/2013 

 القذافي في التنسيق معه على أمور معينة تماما فشلو

  شكوك حول المساعدات األمريكية.. السوريون  05/03/2013 

 .الواليات المتحدة في إقناع العديد من السوريين بأن ها تقد م المساعدة فشلتفقد 

  المشاورات كشفت العيوب 05/03/2013 

 لمحاولة تريد ثلم حدة االحتجاج الشعبي وصوال الى احتوائه فاشلةالمشاورات كانت وصفة 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135154-السرور-كان-غائبا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135146-فلسطين-أرضنا-وعرضنا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135146-فلسطين-أرضنا-وعرضنا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133711-الموس-سيد-الموقف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133504-وزراء-السندباد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133504-وزراء-السندباد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133438-اللاعبون-بالنار-على-الحدود-الكويتية-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/133438-اللاعبون-بالنار-على-الحدود-الكويتية-العراقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132482-هل-ندم-الملك؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132240-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132063-وبدأ-مسلسل-احتضار-المجلس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/132063-وبدأ-مسلسل-احتضار-المجلس.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131867-فتح-والجهاد-وحماس-ثلاثي-والنبع-واحد-(4).html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/131875-السوريون-شكوك-حول-المساعدات-الأمريكية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131877-المشاورات-كشفت-العيوب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/131877-المشاورات-كشفت-العيوب.html


 

1061 

 

 سوريا؟  هل تجاوزت الواليات المتحدة وروسيا انقساماتهما حول 02/03/2013 

 كثيرة فاشلةفإن  هذا األمر مجرد بارقة أمل تلوح ضمن محاوالت 

 01/03/2013  ً   !البلطجة ليست خياراً حكيما

بت في وضمور في الحس الوطني، ... ومجازفة بأمن الوطن ومستقبله، وتكرار لحلول ُجر 

 فشلتدول الجوار و

 ! لماذا يتجاهل المالكي ماليين العراقيين؟ 01/03/2013 

مواكب المتظاهرين في العراق سائرة نحو تحقيق أهدافها الشرعية سواء رضي المالكي، أم 

 المغطاة باالتهامات الباطلة الفاشلةلم يرض، وأساليبه 

  !حوار على وقع المجزرة 28/02/2013 

مجلس األمن من قبل في اتخاذ أي قرار إلنقاذ الشعب السوري من حملة اإلبادة ومن  فشللقد 

 النظام العربي، واليوم تواصل القوى الكبرى تواطؤها ضد الشعب السوري فشلقبله 

  رحيل قنديل الجنوب: ''جميد''عندما اكتشف فايز مبيضين منجم  27/02/2013 

الثانية تشتتنا في بقاع الصحافة والعمل، طملية عاد عاطال  عن العمل " الرصيف"بعد إغالق 

 ، ثم عاد كاتبا  في العرب اليومفشلحاول بعث الرصيف ثانية وثم 

  !هل ضاقت بالدنا عن َرجل للعربة؟ 26/02/2013 

في تقديم اسماء  تفشلرسمي فقط، حتى المعارضة اليوم هذا الجدب ال يقتصر على علبة ال

 جديدة مختلفة فارقة

  الحراك عاد لإلحماء 24/02/2013 

في الخروج من  تفشلالواضح أن الروافع الموضوعية للحراك تلوح في االفق، فالدولة 

 .مستنقعها التقليدي، ولعل في اسم رئيس الوزراء القادم ما يكفي لشحن محركات الحراك

  !فشل أم إفشال؟ 24/02/2013 

بدأت تدرك انه تم استغاللها  فشلتذلك ال يعني ان االحزاب التي شاركت باالنتخابات و

 ألسباب آنية

  ..مدير األمن العام عندما صمت دهرا ونطق: الخوالدة 16/02/2013 

قتصادية إن السبب الرئيسي الزدياد منسوب الجريمة في المجتمع هو بسبب السياسات اإل

 للنظام وحكوماته المتعاقبة الفاشلة

سيبقى الحراك سلميا يدافع عن الوطن ومقدراته ويطالب باصالح حقيقي يخرج الوطن من 

 الفاشلةأزماته المركبة التي أدخله فيها النظام بسياساته اإلقتصادية واألمنية والسياسية 

  على ماذا يدل؟؟« عرب آيُدل» 16/02/2013 

تلجأ األنظمة نفسها إلى السخاء والكرم الحاتمي لتغطية نفقات مهرجاناتها ومؤتمراتها 

 الفاشلة
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  !آفة النظام العربي 21/02/2013 

على مدى أكثر من  فشلالنظام العربي حتى اليوم مع قضية الشعب السوري مثلما  فشلهكذا 

مع الحملة العسكرية األمريكية على قبل سنوات  فشلثمانية عقود مع قضية فلسطين ومثلما 

 م1556العراق منذ بانت بوادرها وتطايرت نذرها عام 

النظام العربي عندما استولى النظام الطائفي الشيعي على الحكم وفعل بأهل السنة ما  فشلثم 

 ..لم يصدقه عقل

  من تونس إلى قنديل 20/02/2013 

ومع ذلك فهو ما يزال باقيا في منصبه، في حين أنه لو اقتدى بالسيد حمادي الجبالي بعدما 

 رهانه، فشل

  ماكينة البلبلة 20/02/2013 

 في اإلسكندرية إال أن الصحف الصباحية ما زالت تدعو إليها فشلتورغم أن الدعوة 

  المواصفات والهروب من االسم 20/02/2013 

 الفاشلةهؤالء يرون ان مجرد اعطاء الثقة للحكومة 

  !؟«اإلخوان»متى يتخلص العالم من  19/02/2013 

 .، فالصناديق جاهزة إلبعادهم والتخلص منهمفشلوافإذا نحجوا كفى هللا المؤمنين القتال وإذا 

  «اإلعالم الملتزم»وقفات مع  19/02/2013 

 احدهم ان قاد مؤسسة ما لربما كونه يظن انه اعالمي بالفطرة يفشللكن سرعان ما 

  خفايا 18/02/2013 

 .جهوده في دعم النائب دمحم الحاج لرئاسة النواب فشلتكما 

  !!مقارنات كارثية والتباس يحتاج لشرح 13/02/2013 

 اقتصاديا فاشلةوال تسأل هنا عن كيانات اخرى 

  لمن؟.. «الشرق األوسط»زعامة  16/02/2013 

في فرض  فشلتفشل الجهود التركية في تهدئة بؤر ساخنة، مثل ليبيا وسوريا وغزة، كما 

 .نهاية للحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة

  قيادة مدنية للداخلية 15/02/2013 

 المشروع السياسي برمته يفشلوهذا البعد السياسي يمكن أن ينجح أو 

  0/ماذا يجري في تونس ومصر؟ 15/02/2013 

معزول  فاشلإنه الحصار السياسي بأمر المايسترو الذي يريد أن يبرز هذا النظام كنظام 

 !المعتدلة والمعتدلة جدا  مقطوع الصالت ترفضه القوى العربية 

  ماذا نحن فاعلون ؟.. اآلن وقد يئس عبد ربه 15/02/013 

تح إلى رئاسة الحركة أن يكون قد حيث اشترط إلمكانية صعود أي عضو قيادي في حركة ف
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 .لعبة الثالوث غير المقدس ففشلتأمضى في عضوية الحركة عشر سنوات على أقل تقدير، 

  فلسطينيات 15/02/2013 

 ...فيه المحتل فشليبدو أن عباس ومن معه قد نجحوا فيما 

« فشل»تغريدة متتالية على  12عل ق القيادي في حركة حماس عزت الرشق صباح اليوم في 

 .تفشلاجتماعات القاهرة، مؤكدا  أنها لم 

 وبامتياز فاشالً لكنها أكدت بما ال يدع مجاال  للشك أن اللقاء كان 

  بانيتا يكشف معضلة أوباما في سورية 14/02/2013 

 ال يعني أن البدائل أفضل بأي حال فشلتفإن كون إحدى االستراتيجيات قد 

  اليقين بالنصر والتمكين 14/02/2013 

دون ال أهل لهم وال أصل فاشلونفإما طالب  ال عاطلون أو أصحاب سوابق أو مشر   أو عم 

  !اإلصالح أم المشاركة في الحكومة؟ 13/02/2013 

فيه  فشلتنرى قريبا حوارا وطنيا جادا واسع التمثيل، لصياغة اتفاقات محددة على كل ما 

 حوارات االمس

  !ربيع عراقي تحت الرماد 13/02/2013 

 «في ذلك فشلوالقد صوتنا لهم ليجلبوا لنا حقوقنا ولكنهم »

  معركة كبيرة ومعقدة لكنها حاسمة.. سوريا 12/02/2013 

بعثات المراقبين الدوليين والعرب من الدابي  وفشلت.. في كبح جموح نظام القتل فشلكما 

 ..وصوال  إلى األخضر اإلبراهيمي إلى كوفي

  هدف واحد مستمر 12/02/2013 

ذلك اإلسالميين أو يُفشل وإعاقة مسيرة اإلصالح والتنمية وتخريبها، ما دام يمكن أن 

 يسقطهم

 سّري ومحدود  12/02/2013 

   (ضاعت الطاسة)المشروع وفشل وبالتالي 

  اإلدارة األمريكية ومبررات الحديث عن استراتيجية جديدة تجاه سوريا 12/02/2013 

معبرا بذلك ” (فاشلةدولة )ح سوريا وسيؤدي إلى تفادي انهيار مؤسسات الدولة حتى ال تصب

 عن رأي كان قد تبناه في وقت سابق واالرجح انه لم يتغير

وهو هدف يفوق في أهميته في المرحلة الحالية المخاطر المترتبة على احتمال تحول سوريا 

 فاشلةالى دولة 

  !رؤية لدولة إيران 12/02/2013 

فنحن وبعد . يجب ان نترف ع عن االنقسامات واالنشقاقات الدينية والمذهبية التي تضر وال تنفع

 في تحويلنا الى شيعة فشلواوهم  في تحويل الشيعة الى سنة فشلناعام  2255
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  ثوار سوريا يستعدون للسيطرة على إدلب 12/02/2013 

في األيام األخيرة من شهر يناير، العديد من المجموعات حول موقع الزهالني كان لهم دور 

 .كانت تهدف إلى السيطرة على الموقع فاشلةفي محاولة 

  حرب مالي 12/02/2013 

 فيها تنظيم القاعدةفشل وهو ما سيجعل فرنسا تفكر في استنساخ التجربة العراقية التي 

  التقليدية تهزم اإلحالل السياسي 11/02/2013 

بل ألن هناك  فشلتالمهندس المجهول أمس في برمجة المجلس كما يريد، ال الن الدولة  فشل

 .تلفت فيما بينها على ترتيبات التواطؤ على االصالحصراعا بين مراكز قوى اخ

  !رام هللا« زلم» 10/02/2013 

 جميع المحاوالت السابقة في تجاوز هذه العقدة التي تعترض طريق المنشار الفلسطينيفشلت 

  فلسطين كقضية أردنية 10/02/2013 

 فشال ذرعيافشلت لكن هذه الدعوات 

  !يتكرر في مصر« حماس»سيناريو  07/02/2013 

 في تشكيل الحكومةستفشل « حماس»ظنا  منها أن 

  !يتكرر في مصر« حماس»سيناريو  07/02/2013 

ما زالت موجودة، « حماس».. تشق طريقها بقوة، وتزداد كل يوم قوة فوق قوة« حماس»

 ..وتحلَّلوا وفشلواوأعداؤها سقطوا 

 ..مصر، فبدأت الحرب المسلحة التي نشهد تفاصيلها اليوم« تفليس»مخطط  وفشل

وفي غزة وهي قطعة صغيرة محتلة؛ فهل ينجحون في « حماس»مع  فشلوافإن كانوا قد .. 

!.. مع الفرع؛ فهل ينجحون مع األصل الثابت بجذوره في أعماق األرض؟ فشلوامصر؟ 

 .وسينقلب السحر على الساحر بإذن هللا تعالى سيفشلون

  المصالحة المطلوبة في ظل االستهداف الصهيوني 07/02/2013 

 .لتجميل الصورة القبيحة للمحتل أمام العالم فاشلةومحاول 

  فما ظنكم برب العالمين؟.. شعب مصر 07/02/2013 

 تحت اقدام المخلصين تفشلوكادت المؤامرة ان تتحطم و

  الجامعة العربية ترتدي ثوب التطبيع مع العدو الصهيوني 05/02/2013 

البريطاني بشأن المخطط االستعماري أفشل يوليو المصرية  16وهكذا فإن متغير ثورة 

 الجامعة العربية

  أصابت الحركة اإلسالمية 05/02/2013 

 مسبوق في السابق واوصلتنا الى مأزق غيرفشلت البلد اليوم ال تحتاج الى لغة ارضاءات 

  تقهقُُر السّكر وصعود القطن...استقالة المجالي 03/02/2013 
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 مرات ومراتفشلت هذه الوصفة 

  !عار في جبين البرادعي وصباحي« مغتصبات التحرير» 01/02/2013 

الفتيات الالتي يشاركن في التظاهرات تأييدا لكم بأنهن في بؤرة اهتمامكم ولكن هيهات أن 

 !شلونستففأنتم تجار سياسة وتجار بشر و! تفعلوا

  !مجلس نيابي وشرعية التمثيل 01/02/2013 

األحزاب عبر القوائم الوصول إلى قبة البرلمان بأكثر من مقعد واحد باستثناء قائمة  فشل

 حزبين

  ما الخطوة التالية بالنسبة لمالي والجزائر؟ 30/01/2013 

 .الدولة في القضاء على التشد د المتبق ي داخل أراضيها فشلت

  خسر األردن مرة أخرى 30/01/2013 

في تقديم  فشلالنظام في إفحام الحراك الشعبي، وفي إثبات قصور نظرته للناس، كما  فشل

األدلة على صدق التحول الديمقراطي حين ضرب الهيئة المستقلة ضربة قاضية في أول 

 في إزالة أسباب توتر الشارع وفشلتجربة لها، 

  شبح الحركة اإلسالمية 29/01/2013 

 الهيئة المستقلة لالنتخابات في مهمتها فشلتفيما 

  ارتياح في الحركة اإلسالمية 26/01/2013 

 واليسار الوطني لم يحالفه النجاح كذلك فشلوااليسار والقوميون 

في الفرز وتاه كبيرها عبد اإلله  وفشلتفي موضوع المال السياسي  فشلتالهيئة المستقلة 

 .الخطيب بين مسننات البيروقراطية الضليعة في خبرات التالعب

 شكال ومضمونا فشلتاالنتخابات 

  !االنتظار الفلسطيني 26/01/2013 

 في تحقيق هذا الهدف فشلومن هنا فقد أصبح مفروض علينا أن نثبت له أن ه 

 ! « حمراء»يناير ملبد بغيوم  01الطريق إلى  24/01/2013 

لوا أنفسهم عبيدا   إنها حرٌب يتحالف فيها الفلول مع عشَّاق كرسي الرئاسة الذين حوَّ

بإذن هللا  وسيفشلون.. «تسيبي ليفني»والسفيرة األمريكية بالقاهرة و، «ماكين»لمخططات 

 !تعالى

  الحرية للمناضل األسير سامر العيساوي 22/01/2013 

في تحقيق مطلبه فسيشكل ذلك انتكاسة للحركة األسيرة، ما يتطلب منها أن تنتصر  فشلوإذا 

 لنفسها ولرفيقها العيساوي

 خفايا 22/01/2013 

لتزوير مذكرة مروسة وموقعة ‹ لةفاش›اكتشفت الهيئة المستقلة لالنتخابات وجود محاولة 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126815-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126813-مجلس-نيابي-وشرعية-التمثيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/126604-ما-الخطوة-التالية-بالنسبة-لمالي-والجزائر؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126593-خسر-الأردن-مرة-أخرى.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126593-خسر-الأردن-مرة-أخرى.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126318-شبح-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/126318-شبح-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125899-ارتياح-في-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125899-ارتياح-في-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125894-الانتظار-الفلسطيني.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125547-الطريق-إلى-25-يناير-ملبد-بغيوم-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125391-الحرية-للمناضل-الأسير-سامر-العيساوي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125391-الحرية-للمناضل-الأسير-سامر-العيساوي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125372-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/125372-خفايا.html
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 .باسم الهيئة تفيد بجلب مرشحين وإسقاط ترشيح آخرين

  الحراك وقواعد اإلصالح 22/01/2013 

 ..!بقمع الحراك أو كبح جماحه فشلتوبهذا اإلجماع تكون كل أدوات السلطة قد 

  على وزير التربية أن يستقيل 20/01/2013 

 وسربت أسئلته فشلكل هذا ال يغير من نتيجة أن امتحان التوجيهي في هذا العام 

  حراس األنظمة 15/01/2013 

 دراسيا فاشلونال بأس بها تكون ممن ال يحملون مؤهالت علمية و

  فريق أوباما الجديد 16/01/2013 

وإذا أضفنا ما حاق بأمريكا من إخفاقات في احتالليها لكل من أفغانستان والعراق، ودعمها 

 .فشلهماو 1559/1553و 1553حربي تموز 

  من الذي قتل عضوات حزب العمال الكردستاني الثالث في باريس ؟ 25/01/2013 

في الوفد الذي   هي واحدة من أكبر األسماء في حزب العمال الكردستاني في أوربا وعضو

 من المحادثات الفاشلةخالل الجولة األولى   تحدث مع االستخبارات التركية

  نهب المال العام حق لكل فاسد 25/01/2013 

 فاشلةدفع إلى الظن أن نظريات حكوماتنا وتعاطيها مع ملف الفساد 

  في دمشقانعدام فرص التسوية  13/01/2013 

 العديد من تلك التي انتهت باتفاقات اقتسام السلطة قبل أن يمكن تطبيقها فشلوقد 

  الحصيلة االستراتيجية 11/01/2013 

 .كليا  ما عدا إنشاء جهاز دفاع فشلتولكن الرغبة في تصليب النظام، بالخصوص، هي التي 

  معضلة العالقة بين أنقرة ودمشق 11/01/2013 

 فشلتأنقرة حتى اآلن في فرض منطقة حظر جوي على شمال سوريا، كما  فشلتفقد 

 .الدبلوماسية التركية في توحيد المعارضة السورية الموجودة على أراضيها

في سوريا أو أن يحكم فيها نظام إسالمي متطرف يشكل سيناريو  فاشلةلكن تصور دولة 

 .رعب بالنسبة لمخططي السياسة في أنقرة

  من سينتصر في سورية؟ 09/01/2013 

برمته، وهذا يعني استمرار االزمة بدون  فشلوهذا جانب مقابله قد يكون هذا المشروع قد 

 سقف زمني

  فساد أم ماذا؟... عمان تغرق 09/01/2013 

 فاشلةما جرى في شوارع عمان إهمال وفساد ومحصلة لسياسات حكومية 

  قوة التفكير في المستقبل 08/01/2013 

 .«، فسوف يتحققتفشلمفتاح النجاح أن تحدد هدفك، ثم تتصرف وكأنه من المستحيل أن »

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125211-الحراك-وقواعد-الإصلاح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/125211-الحراك-وقواعد-الإصلاح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124953-على-وزير-التربية-أن-يستقيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124953-على-وزير-التربية-أن-يستقيل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124941-حراس-الأنظمة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124941-حراس-الأنظمة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124383-فريق-أوباما-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124383-فريق-أوباما-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124188-من-الذي-قتل-عضوات-حزب-العمال-الكردستاني-الثلاث-في-باريس-؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124188-من-الذي-قتل-عضوات-حزب-العمال-الكردستاني-الثلاث-في-باريس-؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124191-نهب-المال-العام-حق-لكل-فاسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124191-نهب-المال-العام-حق-لكل-فاسد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123919-انعدام-فرص-التسوية-في-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123772-الحصيلة-الاستراتيجية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123772-الحصيلة-الاستراتيجية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123771-معضلة-العلاقة-بين-أنقرة-ودمشق.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123573-من-سينتصر-في-سورية؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123573-من-سينتصر-في-سورية؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123546-عمان-تغرق-فساد-أم-ماذا؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123346-قوة-التفكير-في-المستقبل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123346-قوة-التفكير-في-المستقبل.html
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  !تصعد للهاوية« إسرائيل» 08/01/2013 

بل شن  أسوأ غارة وعدوان , إيهود باراك صانع السالم المفترض في تحقيق السالم فشلكما 

 .غاشم على غزة عندما كان وزيرا للجيش

  طريق سوريا للخروج من الحرب األهلية 08/01/2013 

مع استمرار  فاشلةولكن مع الخطر الحقيقي الذي سوف يقود سوريا نحو دولة فوضوية 

 .الحرب وتعمق الكراهية

فإن  الوقت يضيق قبل أن تنهار الدولة إلى , وكما هو الحال مع كل شيء يؤثر على سوريا

 .تسودها الفوضى فاشلةدولة 

  المسدودإيران والطريق السوري  03/01/2013 

ا المعارضة  في رص  صفوفها واإلعالن عن حكومة مؤقتة للحصول على  ففشلتأم 

 .دولة لها في اجتماع المغرب 265االعتراف الدولي، على رغم دعم 

 التسرع أساس الفشل  03/01/2013 

 .الفاشلةتواصل منهجها الثابت ضاربة بعرض الحائط كل التجارب السابقة 

  عجز الواليات المتحدة في سوريا 06/01/2013 

بشكل واضح في اتخاذ خطوات منظمة يمكن أن تفضي إلى وقف  فشلتفإن  اإلدارة قد 

 .المذبحة في سوريا

  عزلة الحركة اإلسالمية 01/01/2013 

 ابتداء؛ لتليين مواقفها، وتضليل جموع الناس فاشلةحملة نفسية 

  بين كأس الخليج وكأس العرب 02/01/2013 

وعلينا أن .. علينا االعتراف بذلك ..فاشلةحكاية ..وكأس العرب.. كأس الخليج حكايا ناجحة

 وهللا الموفق.نعطي البطولتين ما تستحقانه من دعم واهتمام

  عدم االستقرار في سوريا يصل إلى لبنان 02/01/2013 

على  فاشلينإلى جانب وقوع هجومين « آذار 22تحالف «وأثار مصرع الحسن الموالي ل

 القادة المسيحيين البارزين في الكتلة

 

 

محليات -السبيل  

        Verbo متآمر 

N.  Fecha  

 المخابرات أمام اعتصامها تؤجل الحراكات 13/05/2013 

هت اإلشارة الى " وأكد البيان ان الفعالية أتت الكثير من نتائجها قبل ان تبدأ بحيث وج 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123345-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/123364-طريق-سوريا-للخروج-من-الحرب-الأهلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122984-إيران-والطريق-السوري-المسدود.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122970-التسرع-أساس-الفشل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122970-التسرع-أساس-الفشل.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122983-عجز-الولايات-المتحدة-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122983-عجز-الولايات-المتحدة-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122844-عزلة-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122844-عزلة-الحركة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122791-بين-كأس-الخليج-وكأس-العرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/122791-بين-كأس-الخليج-وكأس-العرب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122807-عدم-الاستقرار-في-سوريا-يصل-إلى-لبنان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122807-عدم-الاستقرار-في-سوريا-يصل-إلى-لبنان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141781-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
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 "على الوطن المتآمرةرموز الفساد والى قيادة هذا الجهاز الفاسدة والمفسدة و

 المخابرات امام اعتصامها تؤجل الحراكات 23/55/2013 

هت اإلشارة الى " وأكد البيان ان الفعالية أتت الكثير من نتائجها قبل ان تبدأ بحيث وج 

 "على الوطن المتآمرةرموز الفساد والى قيادة هذا الجهاز الفاسدة والمفسدة و

  األنظمة العربية متآمرة على الشعب السوري: حزب التحرير 21/52/2013 

  قبل وقوع الفأس بالرأس.. انتخابات األردن: «القدس العربي» 52/52/2013 

ففي األردن مؤسسة تمثل الجميع ويحتاجها الجميع، وال ينقلب عليها إال مختل وجاحد، أو 

 .متآمر

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo متأمر 

N.  Fecha  

 دمشق مقعد في ويجلس الدوحة قمة في السوري الشعب كلمة يلقي الخطيب 13/06/2013 

النفط والغاز يريدون القفز فوق القوانين الناظمة لميثاق الجامعة العطاء مقعد  مشيخة»

خانع للقرار االميركي على  متآمرالدولة المؤسسة لمجلس راضخ للمال والنفط الخليجي و

 .«سوريا وشعبها

 عائلة األسير أبو سيسي تناشد إنهاء عزله منذ عامين 12/01/2013 

أعاني منذ أن اختطف ابني من أمراض عدة، وقبل أيام أجريت لي عملية قسطرة : "وتابع

 ."ضد شعبنا المتآمرةفي القلب من وراء اختطاف ابني من أوكرانيا 

  المعلم يحمل المطالبين بتنحي األسد مسؤولية استمرار العنف 15/02/2013 

على  المتآمر -ليس كل دول الخليج -موقفا يطابق الموقف االميركي والموقف الخليجي "

سوريا لذلك فهو خرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مهمة الوسيط، الن الوسيط ال يتبنى 

 ".طرحا ضد اي طرف آخر

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo متأمر 

 N.  Fecha  

  الدم السوري تواطؤ عربي ال عجز 22/05/2013 

 مفهوم معلوم المتآمرالموقف الدولي المتخاذل و.وغاب البعض فال العير، وال في النفير

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141749-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123816-حزب-التحرير-الأنظمة-العربية-متآمرة-على-الشعب-السوري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122739-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134510-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129858-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129858-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124987-المعلم-يحمل-المطالبين-بتنحي-الأسد-مسؤولية-استمرار-العنف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/124987-المعلم-يحمل-المطالبين-بتنحي-الأسد-مسؤولية-استمرار-العنف.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142621-الدم-السوري-تواطؤ-عربي-لا-عجز.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142621-الدم-السوري-تواطؤ-عربي-لا-عجز.html
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  ويهين كرامة األردنيين يصبح طرده واجبا وطنيا« شبيحا»عندما يصبح السفير العراقي  22/05/2013 

ا وتعامل على أمته، صحيح أن  صدام حسين كان دكتاتور متآمراأن  صدام حسين كان 

 بخشونة مع شعبه،

  قراءة في الغارة الصهيونية 08/05/2013 

وحتى تلك ال ترغب بتسليح أي ة دولة عربية أي ا  كانت طبيعة نظامها « إسرائيل»أم أن  

 !؟المتآمرةاألنظمة التي توصف بالخائنة و

  استعمار جديد 25/04/2013 

، ومن هنا يبدأ االصالح المتآمرةوأن يدرك أن مصيره بيد شعبه ال بيد تلك الدول 

 لحقيقي، ويبدأ التخلص من هذا االستعمار الجديدا

  القوى الدولية ليست متخاذلة 07/02/2013 

هذه األنظمة التابعة للمستعمر يعمل على إدامتها، وليس متخاذال  في نصرة الثورة، بل هو 

 .على أال تنتصر متآمر

 .المتآمرةهذه القوى الدولية 

  «غزة حروف من عز» 17/01/2013 

امرها فبحرها ليس كالبحار على طول شاطئه فال ينتظر منه قدوم باخرة فذاك غريب 

 !!مع الصهاينة المتآمرمحرم عليه بالعرف الدولي الظالم 

  الجزائر بحرب ساحلستان؟ما رأي  16/01/2013 

أو « المتآمر»وعلى التلميحات المتكررة في فرنسا وفي مالي، حول دور الجزائر 

 في الساحل، يرد  بعض وسائل اإلعالم بتهمٍة من النوع نفسه« الغامض»

 

 

محليات-السبيل   

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

  إغالق طريق البحر الميت العقبة بسبب ارتفاع منسوب المياه 52/01/2013 

العقبة مغلق  -قال المركز اإلعالمي األمني في مديرية األمن العام ان طريق البحر الميت 

 .المياه وتشكل السيول واالنجرافات منسوبفي منطقة غور الصافي بسبب ارتفاع 

  وحدة زراعية ومزارع أسماك وأشجاراً مثمرة 031فيضان نهر األردن يجرف  22/02/2013 

 255متار بعرض ما بين أ 6نهر األردن ارتفع الى أكثر من  منسوبوقال مزارعون إن 

 متر 555ــــ 

  وقف ضخ المياه عن مناطق في محافظات إربد وعجلون وجرش ومأدبا 26/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142619-عندما-يصبح-السفير-العراقي-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140495-قراءة-في-الغارة-الصهيونية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140495-قراءة-في-الغارة-الصهيونية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138634-استعمار-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138634-استعمار-جديد.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127744-القوى-الدولية-ليست-متخاذلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/127744-القوى-الدولية-ليست-متخاذلة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/124547-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/124425-ما-رأي-الجزائر-بحرب-ساحلستان؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126780-إغلاق-طريق-البحر-الميت-العقبة-بسبب-ارتفاع-منسوب-المياه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126780-إغلاق-طريق-البحر-الميت-العقبة-بسبب-ارتفاع-منسوب-المياه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124109-فيضان-نهر-الأردن-يجرف-231-وحدة-زراعية-ومزارع-أسماك-وأشجاراً-مثمرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123967-وقف-ضخ-المياه-عن-مناطق-في-محافظات-إربد-وعجلون-وجرش-ومأدبا.html
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إذ توقفت محطات زقيق المغذية لمناطق حالوة والهاشمية عن الضخ بسبب ارتفاع 

 المياه منسوب

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

  األمن المصري يغرق أنفاق رفح بالمياه 25/01/2013 

فعندما تضخ المياه داخل نفق تغمر األنفاق المجاورة، األمر الذي أدى لغرق عدد كبير 

 .سم 55المياه في بعضها لنحو  منسوبمنها، ووصل 

  عناوين الصحف اإلسرائيلية الخميس 23/02/2013 

 المياه في البحر الميت منسوبارتفاع 

  عناوين الصحف اإلسرائيلية 52/02/2013 

 بحيرة طبريا يرتفع بنصف متر خالل شهر منسوبعاما  15الول مرة منذ 

 امتار ليبلغ حده االعلى 6بحاجة الى حوالي  المنسوب

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

  نهر قويق شاهد على مجازر بشار ونظامه 02/04/2013 

كان األهالي يتلقون جثث أبنائهم عندما تفتح قوات النظام السد الذي تسيطر عليه في 

 المياه وتطفو الجثث في النهر منسوبمنطقة قريبة، ليرتفع 

  خفايا 16/01/2013 

 .مليمتر 6.2المطر إلى  بمنسوبوغزارة الزخات تصل 

  يسمح بمرور المركبات البرمائية فقط 09/01/2013 

 المياه منسوبعمان تغرق بالمياه، نفق الواحة مغلق بسبب ارتفاع 

 

 

عربي و دولي-السبيل  

        Verbo منهك 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128050-الأمن-المصري-يغرق-أنفاق-رفح-بالمياه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128050-الأمن-المصري-يغرق-أنفاق-رفح-بالمياه.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124638-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124638-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123210-عناوين-الصحف-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135411-نهر-قويق-شاهد-على-مجازر-بشار-ونظامه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/135411-نهر-قويق-شاهد-على-مجازر-بشار-ونظامه.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/124368-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/خفايا/124368-خفايا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123547-يسمح-بمرور-المركبات-البرمائية-فقط.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123547-يسمح-بمرور-المركبات-البرمائية-فقط.html
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 N.  Fecha  

 الدائم حلمهم والعودة الوطن ترَ  لم أجيال..المخيمات في الالجئون 15/05/2013 

 .جسديا   منهكيناأللم، الجوع والعطش جعلتهم 

 مصاحف مصادرة بعد «غوانتانامو» في الطعام عن إضراب 13/03/2013 

تلقينا معلومات مفادها ان رجاال يبصقون دما ونقلوا الى المستشفى، "وأضاف المحامون 

 ."منهكينوانهم يفقدون وعيهم وباتوا 

 

 

اقتصاد-السبيل  

        Verbo منهك 

 N.  Fecha  

  تظاهرة حاشدة تجتاح مدريد ضد التقشف والفساد 25/02/2013 

بسبب مشاكل صحية متكررة، عن  والمنهكعاما  35احتمال تخلي الملك البالغ من العمر 

 .العرش

 

 

محليات -السبيل  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 وتكاملية بجدية قديمة فساد قضايا مكافحة على نعمل :بينو 65/05/2013 

الدورة الى اكساب المشاركين المهارات الالزمة في مجال جمع وتحليل وتقييم  وهدفت

 ...المعلومات االستخبارية التي تخدم التحقيقات في قضايا الفساد

 العب ببريطانيا يدعو إلى حرق المساجد وذبح أطفال المسلمين 65/05/2013 

إلى مواجهة مشروع التهويد الذي يتعرض له المسجد تهدف وقال دمحم أكرم إن المؤسسة 

 .األقصى من خالل مشروع مضاد، يعمل على تثبيت هوية المسجد األقصى وفلسطين

 األمنية الحملة في مطلوبا 1430و مركبة 188 ضبط 65/05/2013 

إلنفاذ القانون وضبط والحد من  هدفتإن الحملة التي أطلقتها المديرية منذ ثالثة أيام و"

 "ظاهرة سرقة المركبات

 وتكاملية بجدية قديمة فساد قضايا مكافحة على نعمل : بينو 65/05/2013 

الدورة الى اكساب المشاركين المهارات الالزمة في مجال جمع وتحليل وتقييم  هدفتو

 المعلومات االستخبارية

 النيابية لالنتخابات الترشح تجربة حول نقاشية جلسة 65/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/141531-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132964-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130410-تظاهرة-حاشدة-تجتاح-مدريد-ضد-التقشف-والفساد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130410-تظاهرة-حاشدة-تجتاح-مدريد-ضد-التقشف-والفساد.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/144002-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/144042-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/144042-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143992-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-188-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%881032-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143987-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143672-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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الى إتاحة المجال امام الشباب للتعرف على نوعية البرامج والخطط  هدفتإن فكرة الجلسة 

 التي تالمس طموحات المواطن

 اإلسالمية العلوم جامعة في التربوي اإلعالم عن ندوة 65/05/2013 

الندوة للتعرف الى مواطن القوة والضعف في ممارسات االعالم التربوي، ومعرفة  وتهدف

 الصعوبات والمعوقات التي تعترض تفعيله

 السياح دخول اجراءات بتسهيل الباتمط 19/05/2013 

الى تسهيل  يهدفواعضاء اللجنة وعدد من ممثلي االجهزة االمنية والمكاتب السياحية 

 وتبسيط اإلجراءات في المطارات والمعابر الحدودية

بحث سلبيات وايجابيات تعدد انواع تأشيرات الدخول الى المملكة سواء من  يهدفكما 

 ...المطار او المعابر الحدودية

 األردني التربوي والنظام المدارس اختراق تحاول «الماسونية» :«المعلمين» 19/05/2013 

على نسخة منه، " السبيل"جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة المعلمين أمس االثنين، وحصلت 

 الى التغلغل في التربية والتعليم تهدفالفتة الى ان نوادي الليونز 

 واأللبسة المنسوجات قطاع في العمل لتنظيم وطنية اتفاقية 13/05/2013 

االتفاقية الى تنظيم العمل في قطاع المنسوجات وااللبسة وتنظيم العالقة بين  تهدفو

 .ة العاملة في هذا القطاع ونقابة الغزل والنسيجالمؤسسات الصناعي

 األردني النظام تحرج األقصى على واالعتداءات بيريز زيارة :سياسيون 13/05/2013 

جون كيري الستئناف المفاوضات  كما رأى ذياب أن مبادرة وزير الخارجية األمريكية

 .لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في رفض العودة للمفاوضات بدون تحقيق شروطه تهدف

 الجنوبية بالشونة للبنين األساسية الكرامة مدرسة يفتتح «التربية» وزير 13/05/2013 

 تهدفلصرح العلمي تأتي في اطار المكارم الهاشمية التي تمس فلذات اكبادنا وبإنشاء هذا ا

 ...الى تسليحهم بالعلم والمعرفة وااليمان لترتقي االنفس

 األردن في السوريين لالجئين التعليمي الدعم مشروع لتنفيذ اتفاقية 13/05/2013 

السليمة للطلبة السوريين في المخيم من  إلى المساهمة في تحقيق التنمية تهدفإن االتفاقية 

 ...خالل مجموعة من النشاطات التعليمية والثقافية

 السيارات سرقة من للحد أمنية حملة 13/05/2013 

واضاف المركز االعالمي ان الحملة االمنية التي ستبدا اليوم وتاتي كخطوة اولى في سلسلة 

 الى القضاء على تلك الظاهرة تهدف  اجراءات امنية وشرطية الحقة

 والمقدسات األقصى عن للدفاع األردنية الشعبية الهيئة إطالق 13/05/2013 

الهيئة إلى تنسيق جهود كافة العاملين من أجل قضية القدس وحماية المقدسات من  تهدفو

 .التهويد والتخريب الصهيوني

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143661-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143587-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143496-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143493-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143467-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143469-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143449-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143441-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143311-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
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 والمقدسات األقصى عن للدفاع األردنية الشعبية الهيئة إطالق 13/05/2013 

إلى توحيد  تهدفالهيئة هي إطار يجمع بين كل من يعمل لصالح القدس والمسجد األقصى، و

 .تلك الجهود وتوعية األجيال واألمة بالمخاطر التي تحيط بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية

 الخامسة المقدسية المسابقة جائزة توزيع 13/05/2013 

 الى االرتقاء بالفن يهدفواضافت الضمور ان استمرار التعاون في المسابقة المقدسية 

 صيفا بالتوجهي مشتركا142650  13/05/2013 

الى عقد االمتحان في اجواء مريحة  تهدفوزارة أن الترتيبات واالستعدادات التي اتخذتها ال

 ومالئمة

 االجتماعي بالضمان بأمريكا األردنيين المغتربين لشمول تفاهم مذكرة 65/05/2013 

تماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن، ولتحقيق استفادتهم من االتفاقية لتوفير الحماية االج تهدفو

 .المنافع التي يوفرها الضمان لهم من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة

 «نريد التي المدرسة» بعنوان جرش محافظة لمدارس األول الطالبي المؤتمر 12/05/2013 

إلى تقديم  يهدفوأشار إلى أن  البحث العلمي والتربوي رغم اختالف مسماه ومستواه وغايته 

 ...كل خير لإلنسانية التي هي أساس العلم والنفع والمعرفة

 إربد في أفضل بيئة نحو شعار "أحلى بلدي" 12/05/2013 

الظهار حي المسجد بأجمل صورة وتعبر عن قيم ديننا الذي  تهدفأشار الى أن المبادرة 55

 .اهتم بالنظافة والطهارة والجمال، الفتا الى أنها تنم عن االنتماء لالوطان

 الناصري المنتدى فعاليات ضمن صور معرض افتتاح 16/05/2013 

الى تأكيد التزام المنتدى الفكري  تهدفوأشار الدكتور العرموطي الى ان هذه الفعالية 

 والعقائدي بقضية فلسطين والتمسك بعروبتها وواجب تحريرها

الى الدفاع عن القضايا العربية  ويهدفويذكر ان المنتدى اسس منتصف العام الماضي 

 .ونشر الفكر القومي الوحدي

 العالقة خصوصية من ينبع السورية االزمة من األردني الموقف :جوده 12/05/2013 

ان األردن هو الدولة األكثر تأثرا بتداعيات األزمة في سوريا، وان االجتماع في عمان له 

 الى حقن الدماء واعادة األمن واألمان يهدفرمزية خاصة حيث 

أن وحدة األراضي السورية أمر "أن الواليات المتحدة األميركية تتفق مع روسيا على 

 ود شرق أوسط آمنوج"إلى  يهدف، مشيرا إلى أن الجميع "أساسي

 «مسؤوليتي األقصى» بمسابقة الفائزين أسماء عن اإلعالن 11/05/2013 

الى ترسيخ مكانة القدس لدى الجيل الناشئ وتسليط  تهدفوتنظم اللجنة سنويا المسابقة التي 

 .الضوء على قضية القدس واالقصى

 يتحفظون وموظفون النواب مذكرة على توافق «العدل» :الخوالدة 12/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143311-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143288-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143260-142650-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/143143-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142926-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142892-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142818-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142763-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142563-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142415-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86.html
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الخوالدة إن وزير العدل أحمد زيادات وافق رسميا على مذكرة النواب التي تبناها النائب 

 إلى االستجابة لمطالب الموظفين تهدفالخرابشة ومحمود 

 العنف لنبذ مبادرة تطلق «البيت آل» 12/05/2013 

الجتثاث منابع العنف الجامعي الذي تشهده عديد  تهدفنفذت جامعة آل البيت مبادرة 

 الجامعات االردنية من خالل توزيع الطلبة على اعضاء الهيئة التدريسية

 التركية للسفارة خيري عشاء حفل 15/05/2013 

كذلك إلى جمع التبرعات لالجئين السوريين المتواجدين على االراضي  يهدفالحفل  إن

 االردنية

 يتحفظون وموظفون النواب مذكرة على توافق ''العدل'' :الخوالدة 15/05/2013 

الخوالدة إن وزير العدل احمد زيادات وافق رسميا على مذكرة النواب التي تبناها النائب 

 .إلى االستجابة لمطالب الموظفين وإنهاء االضراب المفتوح تهدفمحمود الخرابشة و

 عمان هوا إلذاعة جديدة امجيةبر دورة 15/05/2013 

وهو برنامج شبابي مسائي كل يوم اثنين واربعاء يبث من الساعة الرابعة وحتى الخامسة 

 .لنقل المعلومة اللطيفة بقالبها المميز واالغنية الجميلة يهدفوالنصف، و

 الباحثين قدرات بناء مشروع تنفذ «االجتماعية التنمية» 15/05/2013 

باحثين وباحثات اجتماعيا وتطوير قدرات  625المشروع الى تأهيل وتدريب  يهدف

 المشرفين االجتماعيين بموضوع العنف القائم

 البلدية المجالس على للحكومة مفرطة سيطرة على مؤشرات :«راصد» 23/05/2013 

لس خرقا  للتوجه الديمقراطي الذي يدفع باتجاه تأمين أكبر درجة ممكنة من االستقالل لمجا»

أي إشراف إداري على عملها إال إلى االلتزام بسيادة القانون  يهدفالحكم المحلي وأال 

 «...والمبادئ الدستورية

 بالجامعات العنف من للحد «العالي التعليم»لــ عمل خطة 23/05/2013 

الخطة الى الحد من عوامل المخاطر وتعزيز العوامل الوقائية من خالل ايجاد بيئة  تهدفو

 توعوية ثقافية مبنية على أسس احترام اآلخرين

 اإلعالم لحرية االعتبار إعادة يناقش ملتقى 19/05/2013 

اإلعالم، والتأكيد على أن الربيع إلى إعادة االعتبار لحرية يهدف واشار الى ان الملتقى 

 العربي لن يكتمل

 الرصيفة في الفاسدة الغذائية المواد من طن اتالف 18/05/2013 

االدارة من خالل الجوالت  تهدفاهتمام االدارة بتأمين الغذاء الالزم والصحي للمواطنين، و

 .عالميدانية وحمالتها التفتيشية الى التأكد من صالحية المواد المعروضة للبي

 حقيقية سياسية إرادة وجود تتطلب الفساد محاربة :خبراء 18/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142405-%C2%AB%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142348-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142346-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142301-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142298-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142068-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF%C2%BB-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142061-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142053-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142019-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142015-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
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إلى مناقشة تهدف إن هذه الندوة، التي يشارك بها أعالم في القانون والتشريع واالقتصاد، 

 قبل عرضه على مجلس األعيان وإثراء القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرا  

 بالجامعات العنف من للحد خطتها تعلن الحكومة 18/05/2013 

الخطة الى الحد من عوامل المخاطر وتعزيز العوامل الوقائية من خالل ايجاد بيئة  تهدفو

 توعوية ثقافية مبنية على أسس احترام اآلخرين ولغة الحوار ومناخ السالمة العامة

 األردن وادي في بالبيئة ضرراً  الحشرات أكثر من المنزلي الذباب :«الزراعة» 18/05/2013 

إلى الحد من هذه المشكلة بالتعاون تهدف ل خطة وطنية لمكافحة الذباب المنزلي قامت بعم

سلطة وادي األردن والقوات المسلحة /مع وزارات البيئة والداخلية والبلديات والصحة والمياه

 األردنية وغيرها

 الجامعات لرؤساء االستراتيجي الحوار برنامج تعقد الوطني الدفاع كلية 13/05/2013 

مية تأسيس اتصال منتظم بين الكلية واجهزة الدولة االساسية، البرنامج الى بيان اه يهدفو

 لتبادل اآلراء واالفكار حول المفاهيم االستراتيجية العامة لألمن الوطني االردني

 «األمانة» تهاعقد «التدريس أساليب» في دورة اختتام 13/05/2013 

موظفا  وموظفة تأتي ضمن خطة الرفاه االجتماعي التي تنفذها  55إن الدورة التي شارك بها 

 إلى تعليم اآلباء واألمهات أساليب تدريس األطفال تهدفاألمانة لموظفيها، و

 المستقلة فلسطينيةال والدولة العودة حق على تؤكد واليسارية القومية األحزاب 13/05/2013 

للنكبة الحكومة برفض االنخراط او التأييد  35وطالبت في بيان لها أمس بمناسبة الذكرى ال

 الى تصفية القضية الفلسطينيةيهدف ألي صفقة أو مخطط 

 الحالي 01 قبل التشكيالت جدول بإنجاز اإلسراع :الوزارء مجلس 15/05/2013 

 1526كما اقر مجلس الوزراء نظاما معدال لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 

 تحقيق اهداف الصندوق في تأمين سكن مالئمالى يهدف الذي 

ً  تنظم "إربد ثقافة" 15/05/2013   جدارا جامعة في للكتاب معرضا

المعرض الذي يستمر يومين الى تحقيق مزيد من المعرفة لدى طلبة الجامعات  يهدفو

 .بتوفير الكتب والمراجع الهامة لهم بأسعار رمزية، وبأفضل المواصفات الفنية

 الجامعي العنف لمناقشة حوارية ينظم الثقافي عبدهللا الملك مركز 15/05/2013 

الى االرتقاء باالنسان يهدف باعتبارها منارات علمية وثقافية وصاحبة خطاب حضاري 

 .وتحقيق التقدم في المجتمعات

 فاسدة اغذية كغم 644 تتلف الرصيفة 15/05/2013 

أكد رئيس قسم االدارة الملكية لحماية البيئة في الرصيفة النقيب يوسف بزبز اهتمام االدارة 

 االدارة من خالل الجوالت الميدانيةتهدف بتأمين الغذاء الالزم والصحي للمواطنين حيث 

 الكريم القرآن على المحافظة لجمعية الثقافي الموسم فعاليات اختتام 12/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/142000-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141905-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141772-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141771-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%C2%BB-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141767-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141614-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141610-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/141609-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141584-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%81-600-%D9%83%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141283-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85.html
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مظاهر التحلل من كافة المظاهر السلبية التي واالبتعاد عن العقيدة السمحة وغير ذلك من 

 الفرع وانطالقا من االهداف الرئيسية للجمعية االميهدف باتت تحكم تصرفات البعض، فيما 

 حالة وفاة بسبب حوادث السير العام الماضي 816 16/05/2013 

الى تهدف إن هذه الندوة التي تعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرور، واألسبوع العربي للمرور 

 .توعية الطلبة وتثقيفهم بمخاطر حوادث السيارات وعواقبها

 في شوارع حيوية في العاصمة« أنت المسؤول»تواصل حملة « األمانة» 16/05/2013 

شوارع  الى تحقيق السالمة المرورية علىتهدف « أنت المسؤول»يشار إلى أن حملة 

 العاصمة من خالل برامج توعوية موجهة لفئات مستخدمي الطريق

 فرع الكرك/ في لجمعية المحافظة على القرآن الكريمانطالق الموسم الثقا 16/05/2013 

وفي حفل االفتتاح الذي رعاه رئيس الجمعية الدكتور دمحم المجالي القى سطام المعايطة كلمة 

 ومن خالل انشطتها المختلفة إلى نشر ثقافة القرآنتهدف الفرع، وقال فيها ان الجمعية 

 األردن دخول من فتحي رائد الشيخ منع تستنكر «المهندسين» 11/05/2013 

تتدارك السلطات ماجرى وتسمح للشيخ فتحي بدخول المملكة والمشاركة في الحملة التي 

 ...للتأكيد على حق العودة ورفض التوطين تهدفتستمر حتى يوم االربعاء المقبل، و

 المواطنين على الكهرباء رفع لعدم حلوالً  تقدم نيابية مبادرة 11/05/2013 

المبادرة وفق النواب الى وضع البدائل لسد عجز الموازنة األردنية الناجم عن الدعم  تهدفو

 الحكومي لقطاع الكهرباء والبالغ مليار ومائتي مليون دينار أردني

 ةوالمدور الديسي في زراعية شركات عقود تجديد وقف 11/05/2013 

ونظام مراقبة المياه  2399لسنة  29فيما تضمنت األحكام الواردة في قانون سلطة المياه رقم 

 إلى تحقيق األمن المائيتهدف الجوفية الصادر بمقتضاه، قواعد آمرة 

 التاريخية الشراكة أزمة يبحث كتاب ..«والمجتمع والديموقراطية الدولة» 11/05/2013 

من خاللها إلى سرعة التواصل مع نخبة العلماء تهدف ية وثقافية متميزة، بحوثا  فكرية وعلم"

 ..."والمفكرين والباحثين من جهة

ً  تنظم اإلسبانية الوطنية المكتبة 11/05/2013   للكتب العربية باألصول للتعريف معرضا

إلى التعريف بهذا  يهدف، «تجليدات من الفن المدجن بالمكتبة الوطنية.. جلود على ألواح»

 .النمط من فنون التجليد اإلسبانية ذات األصول العربية للكتب

إلى عدة أشياء، أبرزها التعريف بعدد من نفائس  يهدفوبي ن سانتشيث أن هذا المعرض 

 الكتب المجهولة للجمهور

 "مسؤوليتي األقصى أردني أنا" مسابقة استقبلتها مشاركة ألف 13 11/05/2013 

الذي يؤكد " األقصى مسؤوليتي.. أنا أردني"الى ترسيخ شعار تهدف وأضاف أن المسابقة 

 مفهومين

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141260-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141089-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141063-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141050-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/141009-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140965-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%C2%BB-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140952-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140891-13-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A.html
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 سميث فرانك للفرنسي شعرية شهادة في األخيرة غزة حرب 12/05/2013 

الفن السردي فيها إلى نقلنا إلى عالٍم خيالي، بل إلى الكشف عن معطيات متوف رة  يهدفال 

 .مام الذي تستحقهلكنها ما زالت مجهولة أو لم تلق االهت

 األقصى لنصرة تخرج الكرك 12/05/2013 

الحراك بحسب البيان إلى التصدي لسياسات الحلول االقتصادية المرتكزة على جيب  يهدفو

 المواطن، ذلك أن  األردن ليس بلدا  فقيرا  بموارده وثرواته الصناعية والزراعية

 األقصى المسجد على الصهيونية االعتداءات تستنكر «المعلمين» 15/05/2013 

إلى تبادل الخبرات  يهدفوأن  المؤتمر سيساهم في التعرف على آخر اإلبداعات العلمية و

 والمعارف بين المشاركين وإظهار المتميز والمتطور منها

 الخدمة بديوان «األمانة» وترفيعات تعيينات بربط الكيالني تجمد الوزراء رئاسة 15/05/2013 

هذا النظام لمعالجة الثغرات التي ظهرت خالل تطبيق أحكام نظام الموارد  يهدفحيث 

 البشرية

 األقصى على اإلسرائيلية االعتداءات لبحث األحد «ةالعربي الجامعة» لـ عاجل اجتماع 15/05/2013 

وأضافت اللجنة في بيان لها أمس الخميس أن االعتداءات الصهيونية المتكررة على 

 ...إلى توسيع رقعة االستيطان في المدينة المقدسة تهدفالمقدسات 

 !الفطرة؟ إلى تعود أن المعذبة للبشرية آن أما 15/05/2013 

 إلى إصالحِ الدنيا، وإصالحِ اآلخرةِ  يهدفُ إن  اإلسالَم ديُن الفطرةِ؛ ألنه دين التوازن 

 تتسلم مشروعي معالجة آبار البقعة والشحن الجوفي في الماضونة« المياه» 53/05/2013 

إلى تزويد مخيم البقعة في لواء عين الباشا في محافظة  يهدفول طلفاح بين أن المشروع األ

 متر مكعب إضافي من مياه الشرب يوميا 555البلقاء بنحو 

المشروع الثاني إلى شحن المياه الجوفية في وادي الماضونة شرقي العاصمة  يهدفبينما 

 .ألف متر مكعب من المياه سنويا 215بـ

 كونفوشي بإسالم شريةب عائلة أكبر 53/05/2013 

إلى القضاء على الفقر عبر تعليم الناس الحرف والصناعات، أما  تهدففوضع استراتيجية 

 .الجهل فرأى أن إنهاءه ال يكون إال بتعميم التعليم والعلم

 دورة في فن الجرافيك تعقدها رابطة التشكيليين 53/05/2013 

وكانت الدورة الخامسة اختتمت امس الثالثاء بمشاركة معلمين من مديريتي تربية وتعليم 

 هذه الدورات الى تأهيل المشاركين تهدفالرصيفة ولواء الجامعة حيث 

 في المئة من حجم الصادرات األردنية 9القطاع الزراعي يساهم بـ: الطراونة 53/05/2013 

نة جديدة في الوزراة بمشاركة المستوردين للمواد الزراعية وأعلن الطراونة عن تشكيل لج

 ...الى اعادة النظر في المواصفات الفنية تهدفاالولوية 

http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140838-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140775-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140756-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140753-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140715-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.html
http://www.assabeel.net/old/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8/140670-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140585-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140573-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B4%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140571-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82/140571-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140551-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%809-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 الرابعة للمرة عياش عطا اعتقال يمدد االحتالل 59/05/2013 

إلى اعطاء مهلة جديدة للنيابة  يهدفوافاد المحامي الذي حضر جلسة المحكمة أن هذا التمديد 

 .العامة لتقديم الئحة اتهام بحق عياش

 المحروقات دعم مستحقي يزدري الرمثا فرع اإلسكان بنك :مواطنون 59/05/2013 

لتسريب  تهدفمرجحا أن يكون فرع البنك ينفذ سياسة حكومية متفق عليها مع إدارته، 

 اإلهانة لمستحقي الدعم على دفعات متتالية تضمن على المدى البعيدشعور 

 بالرصيفة الفاسدة الغذائية المواد من كيلوغرام 044و طن إتالف 53/05/2013 

االدارة من خالل الجوالت الميدانية وحمالتها التفتيشية الى التأكد من صالحية  تهدفحيث 

 .المواد المعروضة للبيع

من جهته أكد رئيس قسم االدارة الملكية لحماية البيئة بالرصيفة النقيب يوسف بزبز، اهتمام 

لجوالت االدارة من خالل ا تهدفاالدارة بتأمين الغذاء الالزم والصحي للمواطنين، حيث 

 الميدانية وحمالتها

 المعاق الطفل رعاية جمعية يزورون «اليرموك» في طلبة 53/05/2013 

إلى  تهدفوأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه عمادة شؤون الطلبة لألعمال التطوعية التي 

 استغالل طاقات الشباب في تنمية وخدمة المجتمع

 لسوريا الصهيوني القصف وندين نرفض :''اإلخوان'' 53/05/2013 

إن استمرار مسلسل التواطؤ ضد الشعب السوري ضمن لعبة تبادل االدوار العالمية ولجهات 

 إلى إنهاك سوريا وتدمير البنى التحتية تهدفدولية وإقليمية 

 الحرة والمناطق التنموية المناطق وهيئة االستثمار تشجيع مؤسسة دمج 53/05/2013 

إلى توحيد المرجعيات المعنية باالستثمار  تهدفواضاف اليوم االثنين ان عملية الدمج 

 ...وتبسيط وتسريع اإلجراءات ذات العالقة

 بالرصيفة فاسدة اغذية كيلو 044و طن اتالف 53/05/2013 

االدارة من خالل الجوالت الميدانية وحمالتها التفتيشية الى التأكد من صالحية  تهدفحيث 

 .المواد المعروضة للبيع

  تراجع في اإلعالمية الحريات :''الصحفيين حماية'' 53/05/2013 

الدراسة إلى التعرف على مكانة حق التعبير في البرنامج السياسي واإلصالحي  تهدفو

 للحركة اإلسالمية في األردن

 الجامعي العنف وراء التنمية مكتسبات توزيع في العدالة غياب :وأكاديميون سياسيون 06/05/2013 

الى اضعاف الدولة ومنجزاتها وهدم ما وصل اليه  يهدفولفت الى ان ما يحدث من عنف 

 .االردن من مستوى متقدم

 06/05/2013  17741 ً  الجامعية الكفاءة امتحان يقدمون وطالبة طالبا

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140460-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140419-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%AB%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140266-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88200-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140258-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83%C2%BB-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140222-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140204-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140196-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88200-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140195-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140097-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140075-17741-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
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 إلى الوقوف على جودة مخرجات البرامج األكاديمية يهدفمبينا أن االمتحان 

 المجتمعي العنف ظاهرة من للحد بيئية شبابية معسكرات بإقامة توصي «البيئة« 06/05/2013 

كد وزير البيئة الدكتور مجلي محيالن ضرورة توظيف واستثمار إمكانيات إدارة الشرطة أ

للحد من ظاهرة العنف  تهدفالبيئية في خدمة المجتمعات المحلية؛ موصيا بتبني مبادارت 

 المجتمعي

  «كيفية التعامل مع األبناء»جمعية خليل السالم تقيم محاضرة  30/04/2013 

الجمعية من  تهدفوتأتي هذه الورشة استكماال لنشاطات برنامج الرعاية األسرية الذي 

 .التربوية والثقافية واالجتماعية في المجتمعخالله الى تعزيز المهارات 

  األردن ينفق مليار دوالر سنويا على التدخين ونتائجه 29/04/2013 

وبين رئيس جامعة البتراء الدكتور عدنان بدران أهمية المسيرة التي تقام كتقليد سنوي والتي 

 الى ترسيخ ثقافة اإلقالع عن التدخين تهدف

وقال الدكتور عبد هللا عويدي العبادي إن المدخنين هم ضحايا الدعاية السوداء لشركات التبغ 

 ...إال إلى الربح المادي وزيادة ثرواتها تهدفالتي ال 

 إشعال إطارات وأحذية وإغالق للطرق احتجاجا على زيارة النسور .. الكرك 29/04/2013 

الى الترويج للحكومة بوصفها حكومة  تهدفومن بينها طريقة الزيارات االعالمية التي 

 .مهمات صعبة 

  تسلم األشغال ثالثة مشاريع أنظمة جديدة« المهندسين» 29/04/2013 

إلى رفع سوية  يهدفمشيرا إلى أن  مشروع التأهيل واالعتماد المهني، والذي أطلقته النقابة، 

 المهندسين وتحسين وتطوير قدراتهم التنافسية

 ألف دينار  044تجمع " فلنشعل قناديلها صمودا"حملة  26/04/2013 

الحملة بحسب القائمين عليها إلى ترميم مئات المنازل المقدسية في البلدة القديمة  تهدفو

 ...ن المقدسيين من مواجهة المؤامرات الصهيونيةبهدف تمكي

  افتتاح فعاليات ملتقى الوعظ واإلرشاد األول في الرصيفة 26/04/2013 

يعرض على مجلس النواب خالل المرحلة المقبلة قانون الزكاة الذي كما اكد القضاة انه س

 الى اقامة المشروعات وليس االعطيات يهدف

  دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكوميةاتفاقية لتسهيل  26/04/2013 

االتفاقية الى تنفيذ توصيات لجنة التحقيق والتقييم المتعلقة بأوضاع مراكز  تهدفو

 ومؤسسات رعاية االشخاص ذوي االعاقة

  مؤتمر طالبي برلماني في الكرك 25/04/2013 

وقالت مديرة مدرسة الكرك الثانوية للبنات إيمان العضايلة إن  المؤتمر الذي يناقش خمسة 

 إلى توعية الطلبة بما يدور حولهم من أحداث يهدفمحاور 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/140074-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139328-جمعية-خليل-السالم-تقيم-محاضرة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139306-الأردن-ينفق-مليار-دولار-سنويا-على-التدخين-ونتائجه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139306-الأردن-ينفق-مليار-دولار-سنويا-على-التدخين-ونتائجه.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139281-الكرك-إشعال-إطارات-وأحذية-وإغلاق-للطرق-احتجاجا-على-زيارة-النسور.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/139187-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138764-حملة-فلنشعل-قناديلها-صمودا-تجمع-400-ألف-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138766-افتتاح-فعاليات-ملتقى-الوعظ-والإرشاد-الأول-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138766-افتتاح-فعاليات-ملتقى-الوعظ-والإرشاد-الأول-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138748-اتفاقية-لتسهيل-دمج-الطلبة-ذوي-الإعاقة-في-المدارس-الحكومية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138605-مؤتمر-طلابي-برلماني-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138605-مؤتمر-طلابي-برلماني-في-الكرك.html
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 تطلق حملة لترميم بيوت البلدة القديمة بالقدس'' المهندسين'' 24/04/2013 

الى ترميم عشرة مباني ومواقع في البلدة القديمة بالقدس تصل كلفة  تهدفوقال ان الحملة 

 ترميمها نحو مليون دينار

  كوب قهوة لتشجيع القراءة بالسعودية 24/04/2013 

 يهدفوقال عضو النادي وطالب كلية اآلداب مفرح المالكي للجزيرة نت إن نادي القراءة 

 "بناء جيل واع ومثقف"إلى 

ومن منطلق رسالة النادي بتوعية المجتمع بكل أعماره، رك ز نادي الطالبات نشاطاته على 

 إلى تعزيز مفهوم القراءة في سن مبكرة تهدفاألطفال ببرامج 

  ورشة عمل حول دراسة المخطط الشمولي لخطوط النقل العام في محافظة جرش 24/04/2013 

الدراسة إلى رفع مستوى خدمات النقل في المحافظة وإعادة هيكلة شبكة النقل العام  تهدف"

 ".…في المحافظة 

  «فلنشعل قناديل صمودها»تطلق حملة « المهندسين» 24/04/2013 

الى ترميم بيوت البلدة القديمة في القدس، لتثبيت اهلها  تهدفالتي " فلنشعل قناديل صمودها"

 .في مواجهة االقتحامات الصهيونية والحفاظ على هويتهم المقدسية

ان الحملة التي تعد الثانية من نوعها التي تطلقها اللجنة بالتعاون مع اذاعة حياة اف ام وقناة 

 ةالى جمع التبرعات النقدية للحمل تهدفاليرموك الفضائية 

الى  تهدفالف دينار وان الحملة المقبلة  155وأضاف ناصر ان الحملة االولى جمعت مبلغ 

 .جمع مبالغ اكبر لمواجهة التحديات المتزايدة التي تتعرض لها المدينة المقدسة

 نرفض الوجود األميركي : ''الوطنية لالصالح''االخوان و 22/04/2013 

إلى زج األردن في  تهدفإنها تحذر من تبعات سياسات وقرارات قادمة من خارج الحدود 

 .مسار يتعارض ومصالحه الوطنية والقومية

وطالبت الحكومة باالمتناع بتاتا عن تقديم أية تسهيالت مباشرة أو غير مباشرة ألية جهة أو 

 إلى التدخل العسكري في سوريا تهدفدولة 

  دار نشر 114اختتام معرض لندن للكتاب بمشاركة  21/04/2013 

إلى إثراء  يهدف، مشيرا إلى عرضهم لمشروع «مهمة»أن مشاركتهم في المعرض 

 المكتبات العربية

  تجمد تسفير العمال الزراعيين المخالفين إن عادوا للقطاع نفسه «العمل» 20/04/2013 

إلى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال  تهدفوقال امين عام الوزارة إن الحملة األمنية 

  . الوافدين من كل الجنسيات الذين لم يصوبوا أوضاعهم

  نقابة الصيادلة تشارك في حملة لترميم بيوت مقدسية 19/04/2013 

الى مواجهة  تهدفالف دينار وجهت لمشاريع  155وكانت الحملة االولى قد جمعت مبلغ 

 .التحديات المتزايدة التي تتعرض لها المدينة المقدسة

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138581-المهندسين-تطلق-حملة-لترميم-بيوت-البلدة-القديمة-بالقدس.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/138549-كوب-قهوة-لتشجيع-القراءة-بالسعودية.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/138549-كوب-قهوة-لتشجيع-القراءة-بالسعودية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138475-ورشة-عمل-حول-دراسة-المخطط-الشمولي-لخطوط-النقل-العام-في-محافظة-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138475-ورشة-عمل-حول-دراسة-المخطط-الشمولي-لخطوط-النقل-العام-في-محافظة-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138469-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138332-الاخوان-و-الوطنية-للاصلاح-نرفض-الوجود-الأميركي.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/138139-اختتام-معرض-لندن-للكتاب-بمشاركة-150-دار-نشر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/138008-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137993-نقابة-الصيادلة-تشارك-في-حملة-لترميم-بيوت-مقدسية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137993-نقابة-الصيادلة-تشارك-في-حملة-لترميم-بيوت-مقدسية.html
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 وفد روماني يزور قوات الدرك 19/04/2013 

واستمع الوفد الضيف الى إيجاز عن نشأة وتطور قوات الدرك والمهام والواجبات التي 

الى اعداد مرتبات  تهدفالتدريبية التي  أنيطت بها للمحافظة على األمن والنظام والخطط

 الدرك إعدادا  عسكريا  وعملياتيا  وفنيا  وإداريا  

  في إربد« اإلسالمية»يحرقون إدارة « بلطجية» 18/04/2013 

إلى العبث بالخط األحمر وهو أمن البلد  تهدفهذه التصرفات "وأشارت الشكوى إلى أن  

 ".واستقراره

  تحذيرات من منتجات زراعية إسرائيلية مسمومة 18/04/2013 

بالعمل على تدمير المنتج األردني من خالل إغراق السوق المحلية بالمنتجات اإلسرائيلية 

الى تدمير القطاع الزراعي  تهدفعلى حساب المنتجات المحلية، ضمن سياسة رسمية 

 .األردني

  ''األردنية''ألف دينار إلنشاء مبنى في  144الملك يتبرع بـ 17/04/2013 

المشروع، الذي سينشأ على طراز من فن المعمار والتراث اإلسالمي، إلى فتح  يهدفو

 .اآلفاق أمام طلبة الكلية والباحثين للدراسات اإلسالمية من إنجاز خططهم العلمية والبحثية

  يطالبون باالعتراف بنتائج انتخابات إدارية مجلس الطلبة« فيلة التقنيةالط»إسالميو  17/04/2013 

جرت نهاية االسبوع الماضي، مستنكرين ما شهدته تلك االنتخابات من اعمال عنف 

 الى الغاء نتائج االنتخابات، هدفتوصفوها بالمفتعلة، 

  لترميم بيوت في القدس العتيقة« فلنشعل قناديل صمودها»تطلق حملة « المهندسين» 17/04/2013 

الى ترميم بيوت البلدة القديمة في القدس لتثبيت  تهدفالتي " فلنشعل قناديل صمودها"حملة 

 .ونية والحفاظ على هويتهم المقدسيةاهلها في مواجهة االقتحامات الصهي

ان الحملة التي تعد الثانية من نوعها التي تطلقها اللجنة بالتعاون مع اذاعة حياة اف ام وقناة 

 الى جمع التبرعات النقدية تهدفاليرموك الفضائية 

الى جمع  تهدفالف دينار وان الحملة المقبلة  ٠١٣واضاف أن الحملة االولى جمعت مبلغ 

 مبالغ اكبر لمواجهة التحديات المتزايدة التي تتعرض لها المدينة المقدسة

  الفقراء عند ارتباطهم بزوجة ثانية الحكومة تقترح التحقيق في دوافع 17/04/2013 

" إصالح الزواج وممارسات المعاشرة"وحددت مسودة الخطة سبعة إجراءات تسعى إلى 

 إلى منع زواج األطفال يهدفبحسب ما ورد في المسودة تتضمن فرض القانون الذي 

  ''فلنشعل قناديل صمودها''تطلق حملة " المهندسين" 16/04/2013 

تطلق لجنة مهندسون من اجل فلسطين والقدس في نقابة المهندسين بالتعاون مع اذاعة حياة 

الى ترميم بيوت البلدة  تهدفوالتي " فلنشعل قناديل صمودها"اف ام االربعاء المقبل حملة 

 القديمة في القدس

اة اف ام وقناة ان الحملة التي تعد الثانية من نوعها التي تطلقها اللجنة بالتعاون مع اذاعة حي

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137932-وفد-روماني-يزور-قوات-الدرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137932-وفد-روماني-يزور-قوات-الدرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137750-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137753-تحذيرات-من-منتجات-زراعية-إسرائيلية-مسمومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137753-تحذيرات-من-منتجات-زراعية-إسرائيلية-مسمومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137698-الملك-يتبرع-بـ500-ألف-دينار-لإنشاء-مبنى-في-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137599-إسلاميو-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137594-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137589-الحكومة-تقترح-التحقيق-في-دوافع-الفقراء-عند-ارتباطهم-بزوجة-ثانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137555-المهندسين-تطلق-حملة-فلنشعل-قناديل-صمودها.html
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 الى جمع التبرعات النقدية للحملة التي بداتها نقابة المهندسين تهدفاليرموك الفضائية 

الف دينار وان الحملة المقبلة  ٠١٣واضاف المهندس ناصر ان الحملة االولى جمعت مبلغ 

 .ةالى جمع مبالغ اكبر لمواجهة التحديات المتزايدة التي تتعرض لها المدينة المقدس تهدف

  مسيرة للحراك الجمعة أمام الحسيني 16/04/2013 

الى إرسال رسالة مفادها أن الحراكات عصية على القمع، وأن استهداف  تهدفأن الفعالية 

 .الحراك سيزيد من إصرار الحراكيين على االستمرار في النهج السلمي الذي بدؤوه

 مؤتمر الهندسة الكهربائية واإللكترونية الدولي يفتتح أعماله غداً  16/04/2013 

 يهدفالكهربائية للمباني، واشار الى ان لدى الشعبة برنامج تأهيل معتمد في تصميم االعمال 

 الى تمكين المهندسين الكهربائيين من مختلف االختصاصات للعمل في قطاع التصميم

  مدرسة ضمن اتفاقية تعاون 74لـالمكتبة الوطنية تتبرع بكتب  15/04/2013 

وتسعى شركة انجاز من خالل هذه االتفاقية الى تنفيذ برنامج يوم متطوع انجاز الصغير، 

ضمن مشاركة الطالب مع المتطوعين -من خالل االنشطة التي يقدمها  يهدفالذي 

 الى رفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس -والمشرفين على المدارس

 .جميعها إلى تعزيز روح العطاء للمجتمع في سٍن  مبِك رة تهدفطاٍت أخرى باإلضافة إلى نشا

برنامج متطوع انجاز الصغير، الى رفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس فيما  ويهدف

 يتعلق بمفهوم التطوع وخدمة وتطوير المجتمع من حولهم

  حملة مبادرون لمحاربة العنف الجامعي 15/04/2013 

تهدف "مبادرون " اطلقت فعاليات شعبية وطالبية واكاديمية في الكرك اليوم حملة بعنوان 

 .ؤتةالى محاربة العنف الجامعي في جامعة م

  النقابات تعاني من انعدام وجودها السياسي: عبيدات 15/04/2013 

من الكليات، الى الربح المادي، وبالتالي فقد أنشأت الكثير تهدف فمعظم الجامعات الخاصة 

 .وخرجت آالف، االمر الذي أدى الى تزايد حدة المشكلة

 واألعيان يستفتون المحكمة الدستورية « نقابة األئمة»شبهة دستورية في  15/04/2013 

مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تحقيق التوافق بين أحكام قانون الفوائض  يهدفو

 من الدستور( 221)من الماد ة ( 2)وأحكام الفقرة 

  األعيان يستفتي المحكمة الدستورية عن قانون نقابة األئمة 14/04/2013 

مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تحقيق التوافق بين أحكام قانون الفوائض  يهدفو

 من الدستور( 221)من الماد ة ( 2)وأحكام الفقرة 

 « األسرة في ظل التحديات المعاصرة»اختتام أعمال مؤتمر  13/04/2013 

إلى تأهيل الطلبة لتحمل المسؤوليات األسرية تهدف داعين الجامعات إلى تخصيص مقررات 

 بعد التخرج،

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137435-مسيرة-للحراك-الجمعة-أمام-الحسيني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137435-مسيرة-للحراك-الجمعة-أمام-الحسيني.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137432-مؤتمر-الهندسة-الكهربائية-والإلكترونية-الدولي-يفتتح-أعماله-غداً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137432-مؤتمر-الهندسة-الكهربائية-والإلكترونية-الدولي-يفتتح-أعماله-غداً.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/137420-المكتبة-الوطنية-تتبرع-بكتب-لـ70-مدرسة-ضمن-اتفاقية-تعاون.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137398-حملة-مبادرون-لمحاربة-العنف-الجامعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137398-حملة-مبادرون-لمحاربة-العنف-الجامعي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137277-عبيدات-النقابات-تعاني-من-انعدام-وجودها-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137273-شبهة-دستورية-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137222-الأعيان-يستفتي-المحكمة-الدستورية-عن-قانون-نقابة-الأئمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137222-الأعيان-يستفتي-المحكمة-الدستورية-عن-قانون-نقابة-الأئمة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/137040-اختتام-أعمال-مؤتمر-
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  األردن يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط 12/04/2013 

إلى التنمية وتمويل المشاريع التي من  تهدفوجهودنا المتواصلة لتنفيذ أجندتنا الطموحة التي 

شأنها أن توفر فوائد ملموسة إلى شعوب المنطقة كخلق فرص العمل واستقطاب االستثمارات 

الى تحقيق عملية االندماج االقتصادي بين ضفتي المتوسط في تناسق مع سياسة  تهدفالتي 

 الجوار األوروبية

 ومطالبات باإلعفاء من شرط الموافقة األمنية « الداخلية»زواج برهن موافقة .. الغزيون 12/04/2013 

 إلى التأكد من مشروعية اإلقامة والسجل األمني لألجانب تهدفمشيرة إلى أنها ...

 الحكومة تسعى إلى صفقة مع النواب لعبور حاجز الثقة  09/04/2013 

بنسبة  للمشاغبة واالستفادة من النميمة في نسج األخبار التي تحمل الصحةيهدفون وآخرون 

 خطأ أو خطأ بنسبة صحة

 « مبادرة بصمتنا غير»مبادرة مخيم تطوير الشباب  09/04/2013 

حيث يسعى هذا المخيم إلى نقل الشباب من البيئة االعتيادية إلى بيئة مختلفة من خالل 

 إلى صقل وتوعية وتطوير الشبابتهدف إشراكه في مجموعة من البرامج المتنوعة التي 

  "حملة تشجيع القراءة"مديرية الثقافة تناقش إطالق  09/04/013 

لتقاسم األدوار بين  تهدفوهي من المبادرات الساعية لجعل عمان مدينة تعلمي ة ومضيافة و

 ةمختلف المؤسسات الحكومي

  متحاورون في الكرك يدعون لوحدة صف الحراكات اإلصالحية 09/04/013 

بمستقبل الحراك إلى التعريف تهدف جمال الخطيب إن  الورشة " البديل"وقال مدير مركز 

 الشبابي األردني واندماجه في المجتمع

  القضاة يعيد خطباء المساجد الممنوعين من الخطابة 08/04/013 

إلى  تهدفلفتة  كريمة وطيبة من قبل جاللة الملك حفظه هللا ورعاه ومؤكدين أن هذه المبادرة 

 .تكريم العلم والعلماء على ثرى األردن

  بمستقبل الحراك الشعبيورشة عمل للتعريف .. الكرك 08/04/2013 

إلى التعريف بمستقبل الحراك الشبابي االردني تهدف جمال الخطيب قال ان الورشة 

 .واندماجه في المجتمع ووحدته التنظيمية ومضمون شعاراته واهدافه السياسية االنية والبعيدة

 عملية جراحة عيون في تشاد 144تنفذ « العالمية للشباب اإلسالمي» 08/04/2013 

المخيم أيضا  إلى نشر الوعي الصحي وبث األمل والتفاؤل في نفوس المصابين  يهدفو

 باألمراض المسببة للعمى من الفقراء والمساكين بإمكانية عالجها

  "قصبة عمان"المجالي يكرم المشاركين بدورة لمكافحة المخدرات في  07/04/2013 

كدا أن هذه االحتفال وزارة التربية والتعليم واألمن العام بالتشارك مع المجتمع المحلي، مؤ

 إلى إيصال رسالة واضحةيهدف 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136983-الأردن-يتسلم-رئاسة-الجمعية-البرلمانية-للاتحاد-من-أجل-المتوسط.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136865-الغزيون-زواج-برهن-موافقة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136648-الحكومة-تسعى-إلى-صفقة-مع-النواب-لعبور-حاجز-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136648-الحكومة-تسعى-إلى-صفقة-مع-النواب-لعبور-حاجز-الثقة.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/136489-مبادرة-مخيم-تطوير-الشباب-
http://www.assabeel.net/old/رواق/136453-مديرية-الثقافة-تناقش-إطلاق-حملة-تشجيع-القراءة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136439-متحاورون-في-الكرك-يدعون-لوحدة-صف-الحراكات-الإصلاحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136439-متحاورون-في-الكرك-يدعون-لوحدة-صف-الحراكات-الإصلاحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136411-القضاة-يعيد-خطباء-المساجد-الممنوعين-من-الخطابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136411-القضاة-يعيد-خطباء-المساجد-الممنوعين-من-الخطابة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136394-الكرك-ورشة-عمل-للتعريف-بمستقبل-الحراك-الشعبي.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/136277-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136181-المجالي-يكرم-المشاركين-بدورة-لمكافحة-المخدرات-في-قصبة-عمان.html
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 مؤتمر دولي للطاقة المتجددة في عمان 07/04/2013 

المؤتمر الذي تنظ مه الجمعية األردنية للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة البترا إلى  يهدفو

 التخفيف من استخدام الطاقة واالعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية

 في دائرة الخطر حال وقوع خطأمليون مواطن  0..«النووي األردني» 06/04/2013 

 إلى تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤذيةتهدف وأوضح ان الهيئة 

  انطالق فعاليات السنة اإلعالمية للمهندسة العربية من عمان اليوم 06/04/2013 

وقالت رئيسة اللجنة المهندسة فدوى ابو غيدا في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان الفعالية 

 الى تسليط الضوء على قصص نجاح المهندسات العربياتتهدف 

  تقيم معرضاً للمنتجات الزراعية« أزهار» 06/04/2013 

المعرض الى مساعدة المزارعين والجمعيات النسائية على الترويج لألصناف  يهدفو

 .الجديدة من منتوجاتهم ذات الجودة العالية، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة ومباشرة

  نظام التقاعد ألعضاء نقابة الصحفيين 05/04/2013 

إلى تخصيص راتب يهدف أقر مجلس نقابة الصحفيين نظام التقاعد ألعضاء النقابة الذي 

 .والمعالينتقاعدي للمشتركين 

 والمعالين الى تخصيص راتب تقاعدي للمشتركينيهدف يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد 

 .وفقا  ألحكام هذا النظام 

 -سائقون في اعتصام المجلس يؤكدون تكسير زجاج خمس سيارات على خط عمان  05/04/2013 

 السعودية

ولكن بعض السائقين من المعتصمين أكدوا أن اعتصامهم المستمر منذ أربعة أيام سلمي 

 الى طرح قضيتهم أمام أعضاء مجلس النواب يهدفوحضاري، وكان 

لدهس رجال األمن  يهدفدعا السائق الى محاولة إغالق الشارع كإجراء احتجاجي ولم يكن 

 .العام نهائيا

 تناقش الحراك الشبابي األردنيندوة في الكرك  05/04/2013 

إلى التعريف بمستقبل الحراك الشبابي تهدف وقال رئيس المركز جمال الخطيب إن الندوة 

 االردني واندماجه في المجتمع

 «مؤتة»فعاليات كركية ترفض تعليق التدريس في  04/04/2013 

هذا يهدف نرفض بشكل قاطع قرار مجلس التعليم العالي بوقف الدراسة حتى إشعار آخر، إذ 

 ...اإلجراء المتسرع إلى زعزعة الجامعة وما يحيط بها من دالالت

  الواسطة وغياب القانون وراء العنف الجامعي: اكاديميون 03/04/2013 

الى تهدف مبينا ان الدولة مطالبة بوضع برنامج تنموي طويل االمد إلقامة مشروعات 

 .القرى والمحافظات ما ينعكس على الشباب باثر ايجابيتطوير 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136087-مؤتمر-دولي-للطاقة-المتجددة-في-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/136087-مؤتمر-دولي-للطاقة-المتجددة-في-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135968-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135961-انطلاق-فعاليات-السنة-الإعلامية-للمهندسة-العربية-من-عمان-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135961-انطلاق-فعاليات-السنة-الإعلامية-للمهندسة-العربية-من-عمان-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135956-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135919-نظام-التقاعد-لأعضاء-نقابة-الصحفيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135919-نظام-التقاعد-لأعضاء-نقابة-الصحفيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135754-فعاليات-كركية-ترفض-تعليق-التدريس-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135673-اكاديميون-الواسطة-وغياب-القانون-وراء-العنف-الجامعي.html
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 راحل إلى هللا في دار المقام .. إبراهيم زيد الكيالني 03/04/2013 

إللغاء بعض هدفت لم يستوحش طريقا قل سالكوها، فدافع عن كتاب هللا ضد المحاوالت التي 

 .آياته في مناهج التعليم بحجة التحريض على الجهاد

  صطفافتخصص عدادات لمواقف السيارات لتنظيم اال« األمانة» 03/04/2013 

المشروع إلى تطوير آلية تخطيط النقل الحضري المستدام عن طريق تبادل أفضل  يهدفو

 الممارسات والخبرات العالمية

  السفير القطري يفتتح مقر أنشطة الدعم النفسي في مخيم الزعتري 03/04/2013 

ألف دوالر إلى تقديم خدمات اجتماعية  155أنشطة الدعم النفسي التي بلغت كلفتها  تهدفو

 ونفسية لتخفيف االنعكاسات السلبية الناجمة عن لجوء عديد األسر السورية

  ''الستشهاد أبو حمدية في المعتقل''وقفة شبابية أمام الكالوتي  02/04/2013 

الى كسر إرادتهم وصمودهم،  تهدففي ظل ما يتعرضون له من اعتداءات ممنهجة، 

 مطالبين بتحرك سريع إلنقاذ حياة عشرات األسرى المهددين بنفس مصير ابو حمدية

  ''الفيس بوك''حملة شعبية على .. ''نمستمرون حتى نسمع األذا'' 02/04/2013 

لحشد عدد كبير من المواطنين الرافضين لهذه اإلجراءات من  تهدفولفتوا إلى أن الحملة 

 قبل إدارة المطار الفرنسية

  السفير القطري يفتتح مقر انشطة الدعم النفسي في مخيم الزعتري 02/04/2013 

مات اجتماعية الف دوالر الى تقديم خد 155انشطة الدعم النفسي التي بلغت كلفتها  تهدفو

 ونفسية لتخفيف االنعكاسات السلبية الناجمة عن لجوء عديد االسر السورية الى االردن

وإربد تطرد الفرنسيين ومعان « اللحام»المديرية بـالبلقاء تغلق أبواب : احتجاجات المياه 02/04/2013 

  ترفض الضغوط

الى  تهدفنفذ موظفو إدارة المياه المحتجون تهديدهم فقطعوا المياه عن المواطنين في خطوة 

 .الضغط على إدارة سلطة المياه لالستجابة لمطالبهم العمالية المتعلقة بتحسين ظروف عملهم

  في ذكرى يوم األرض'' راجع''انطالق مبادرة  01/04/2013 

الى نشر ثقافة العودة  تهدفإن المفتاح وكرت المؤن هما ركيزتا المبادرة التي "وأوضحت 

 ضمن معايير القانون والواقع

  «التكسي»تحدد متطلباتها اإلدارية والفنية لدمج مكاتب « األمانة» 01/04/2013 

لرفع مستوى خدمات النقل العام وتخفيف االعباء  يهدفوبين الوريكات ان هذا االجراء 

 والكلف التشغيلية عن اصحاب المكاتب المندمجة

 نلقى صعوبات في تطوير برامج الحماية االجتماعية نتيجة تباطؤ النمو : أبو حسان 01/04/2013 

الورشة إلى رفع سوية شبكات الحماية االجتماعية وتقويتها في وقت مشوب  وتهدف

 .باألزمات االقتصادية

http://www.assabeel.net/old/رواق/135598-إبراهيم-زيد-الكيلاني-راحل-إلى-الله-في-دار-المقام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135548-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135534-السفير-القطري-يفتتح-مقر-أنشطة-الدعم-النفسي-في-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135534-السفير-القطري-يفتتح-مقر-أنشطة-الدعم-النفسي-في-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135524-وقفة-شبابية-أمام-الكالوتي-لاستشهاد-أبو-حمدية-في-المعتقل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135509-مستمرون-حتى-نسمع-الأذان-حملة-شعبية-على-الفيس-بوك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135505-السفير-القطري-يفتتح-مقر-انشطة-الدعم-النفسي-في-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135505-السفير-القطري-يفتتح-مقر-انشطة-الدعم-النفسي-في-مخيم-الزعتري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135455-احتجاجات-المياه-البلقاء-تغلق-أبواب-المديرية-بـ
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135295-انطلاق-مبادرة-راجع-في-ذكرى-يوم-الأرض.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135273-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135272-أبو-حسان-نلقى-صعوبات-في-تطوير-برامج-الحماية-الاجتماعية-نتيجة-تباطؤ-النمو.html
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اليونيسف من خالل المؤتمر إلى توفير إمكانيات الوصول إلى التجارب الدولية  وتهدف

 ...مجال تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية الحساسة للطفل المتميزة في

  األمانة تحدد متطلباتها االدارية والفنية لدمج مكاتب التكسي 31/03/2013 

لرفع مستوى خدمات النقل العام وتخفيف االعباء  يهدفوبين الوريكات ان هذا االجراء 

 والكلف التشغيلية عن اصحاب المكاتب المندمجة

  فقر الدمثلث األردنيات يعانين  28/03/2013 

الى تعزيز صحة االم  تهدفوبين ان الدراسة تسهم في تسهيل ادارة البرامج الحكومية التي 

 .والطفل، مبينا ان نتائج المسح النهائية سيتم عرضها في التقرير الرئيس نهاية العام الحالي

الى توفير تقديرات موثوقة  يهدفوبين ان هذا المسح هو السادس في االردن حيث 

للمؤشرات الديموغرافية مثل االنجاب والوفيات وتنظيم االسرة وتفضيالت االنجاب وصحة 

 .وتغذية الطفل واالم

  شامل« حوار وطني»تدعو إلى « الوطنية لإلصالح» 28/03/2013 

خطورة استمرار نهج الفساد الذي استهان بالشعب األردني وبدد "وحذ رت الجبهة من 

 ".إلى االستمرار في االلتفاف على مطالب اإلصالح وإجهاضها ويهدفموارده، 

إن  هذا النهج يزعزع ثقة المواطن بمؤسسة الحكم، ويجعل من األردن الخاصرة الضعيفة في 

إلى تصفية  تهدفب تبعات الحلول المعلنة والمستترة، التي اإلقليم، ويوشك أن يؤهله الستيعا

 القضية الفلسطينية

  شامل« حوار وطني»تدعو إلى « الوطنية لإلصالح» 28/03/2013 

خطورة استمرار نهج الفساد الذي استهان بالشعب األردني وبدد "وحذ رت الجبهة من 

 ".إلى االستمرار في االلتفاف على مطالب اإلصالح وإجهاضها ويهدفموارده، 

إلى تصفية القضية  تهدفويوشك أن يؤهله الستيعاب تبعات الحلول المعلنة والمستترة، التي 

 الفلسطينية

  «التربية والتعليم»اختتام مشروع المدرسة المجتمعية في  28/03/2013 

إلى ايجاد عالقة  يهدفمديرية تربية وتعليم في المملكة،  15أن المشروع الذي نفذ في

 تشاركية وتفاعلية بين المدرسة والمجتمع المحلي

  هليل يرفع للحكومة مشروع قانون نقابة المحامين الشرعيين 26/03/2013 

إلى تأسيس تجمع نقابي مهني يعمل  يهدفوقال البيان انه تم إعداد مشروع هذا القانون الذي 

 على االرتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية

  تنفي« النقابة»و« إسرائيل»زيارة سرية لمحامين إلى  26/03/2013 

الى التباحث مع زمالئهم في  تهدفزيارة وفد المحامين االردنيين « وأوضحت ان

 حول المسائل القانونية المختلفة« إسرائيل»

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135208-الأمانة-تحدد-متطلباتها-الادارية-والفنية-لدمج-مكاتب-التكسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135208-الأمانة-تحدد-متطلباتها-الادارية-والفنية-لدمج-مكاتب-التكسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134836-ثلث-الأردنيات-يعانين-فقر-الدم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134825-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134825-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134818-اختتام-مشروع-المدرسة-المجتمعية-في-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134591-هليل-يرفع-للحكومة-مشروع-قانون-نقابة-المحامين-الشرعيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134591-هليل-يرفع-للحكومة-مشروع-قانون-نقابة-المحامين-الشرعيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134466-زيارة-سرية-لمحامين-إلى-
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  مؤتمر حول التشريعات الناظمة لإلعالم 26/03/2013 

 هذا المؤتمر إلى بناء ائتالف مدني أردني لتطوير التشريعات اإلعالمية في األردن يهدف

  يدرج موضوعات جديدة للوقاية من اإلصابات« فكر أوالً »مشروع  26/03/2013 

الى  -العالمية ومستشفى البشير الحكومي( ال دي اس)الذي تنفذه جمعية -المشروع  يهدفو

 .ة لالطفالدمج مفاهيم الوقاية من االصابات في الحياة اليومي

 السفير العراقي يبحث التعاون مع ديوان المظالم  25/03/2013 

 ...الى االستفادة من تجربة ديوان المظالم األردني تهدفوقال السفير العراقي ان الزيارة 

  بلدية إربد تنفذ حملة تنظيف لشوارع في المدينة 25/03/2013 

اليجاد برامج  يهدفالفتة الى ان هذا النشاط يأتي ضمن البرنامج المدرسي المجتمعي، الذي 

 .تشاركية مع المجتمع المحلي لخدمة المدينة

  منتدون يبحثون عن ابتكار وسائل وآليات جديدة تسلط الضوء على قضية األسرى 25/03/2013 

 الى نصرة قضية األسرى تهدفوطرح المشاركون في الورشة اقتراحات وتوصيات 

 تدقيق طبي على اإلجازات المرضية ألكثر من أسبوع 25/03/2013 

إلى  يهدفإن التعميم " السبيل"وقال الناطق اإلعالمي في وزارة الصحة حاتم األزرعي لـ

 تنظيم عملية وآلية منح اإلجازات المرضية لكافة موظفي القطاع العام

  إطالق مشروع مكتبة في كل حي 24/03/2013 

 الى غرس حب القراءة االستمتاعية لدى األطفال يهدفوقال البيان إن المشروع 

  األردنيين ال يثقون بأداء النواببالمئة من  13: دراسة 21/03/2013 

إلى قياس تطلعات المواطنين ومواقفهم من اإلصالح السياسي تهدف وأظهرت الدراسة التي 

 في األردن

  يشارك في حفل افتتاح بغداد عاصمة الثقافة العربيةاالردن  20/03/2013 

الى تحقيق تهدف  2333يشار الى ان فكرة العواصم العربية التي بدأت من القاهرة في العام 

 التقارب بين المثقفين العرب

  تغيير اسم الطبيب المقيم المؤهل الى ممارس: العرموطي 19/03/2013 

وقال ان النقابة وجدت لترعى شؤون االطباء وتدافع عن حقوقهم سواء  في القطاع العام او 

الى رفع شؤون المهنة ومراقبتها ورفع  تهدفاص او قطاع الجامعات واينما كانوا، والخ

 مستوى الطبيب علميا  وعمليا  

  إصابة جديدة باالردن 144و" الكلويالفشل "وفاة بـ 344 19/03/2013 

 1553السجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي الذي أنشئ في العام  يهدفو

  مليون دوالر 3ر11منحة يابانية لألردن بقيمة  18/03/2013 

هذا  يهدفالحكومة اليابانية مؤخرا  ضمن سياستها الرامية إلى الحد من التلوث البيئي، و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134458-مؤتمر-حول-التشريعات-الناظمة-للإعلام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134458-مؤتمر-حول-التشريعات-الناظمة-للإعلام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134451-مشروع-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134407-السفير-العراقي-يبحث-التعاون-مع-ديوان-المظالم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134407-السفير-العراقي-يبحث-التعاون-مع-ديوان-المظالم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134309-بلدية-إربد-تنفذ-حملة-تنظيف-لشوارع-في-المدينة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134309-بلدية-إربد-تنفذ-حملة-تنظيف-لشوارع-في-المدينة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134280-منتدون-يبحثون-عن-ابتكار-وسائل-وآليات-جديدة-تسلط-الضوء-على-قضية-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134280-منتدون-يبحثون-عن-ابتكار-وسائل-وآليات-جديدة-تسلط-الضوء-على-قضية-الأسرى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134278-تدقيق-طبي-على-الإجازات-المرضية-لأكثر-من-أسبوع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134278-تدقيق-طبي-على-الإجازات-المرضية-لأكثر-من-أسبوع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134248-إطلاق-مشروع-مكتبة-في-كل-حي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/134248-إطلاق-مشروع-مكتبة-في-كل-حي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133979-دراسة-53-بالمئة-من-الأردنيين-لا-يثقون-بأداء-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/133884-الاردن-يشارك-في-حفل-افتتاح-بغداد-عاصمة-الثقافة-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133793-العرموطي-تغيير-اسم-الطبيب-المقيم-المؤهل-الى-ممارس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133765-300-وفاة-بـ-الفشل-الكلوي-و500-إصابة-جديدة-بالاردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133691-منحة-يابانية-للأردن-بقيمة-15ر3-مليون-دولار.html
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 .البرنامج إلى تشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية

  الحكومة توقع مجموعة اتفاقيات مع نظيرتها الهنجارية 18/03/2013 

لالطالع على الموقف االردني والقيادة السياسية في المنطقة حول تهدف ان زيارته لألردن 

 .الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع األزمة السورية

  اليوم« الحسيني»اعتصام أمام « أزمة حكم ال حكومات» 15/03/2013 

هذه الفعالية الى اعالن رفض كل إصالحات النظام الشكلية على حد وصف بيان  وتهدف

 .الحراك، مؤكدين سيرهم لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من تغيير وحرية وكرامة وديمقراطية

التأكيد على االستمرار في طريق الحرية والتغيير، وتعبيرا عن رفض "الفعالية الى  وتهدف

 والوهميةاصالحات النظام الشكلية 

  الصليب والهالل االحمر يناقشان اآلثار اإلنسانية لألزمة السورية 14/03/2013 

االجتماع الذي نظمه الهالل االحمر االردني بالتعاون مع االتحاد الدولي للصليب  يهدفو

 والهالل األحمر

 بدالت رياضية من ماركة مزورة قبل سنوات « االستهالكية المدنية»تاجر يبيع  13/03/2013 

الى تهدف لعدم انتشار الموالت الكبيرة فيها بشكل كبير مثل العاصمة، خاصة وأن المؤسسة 

 .خدمة المناطق النائية

  تباشر صرف مكافآت لجان الطوارئ« البلديات» 13/03/2013 

عممت وزارة البلديات على بلديات المملكة االسس الموحدة الجديدة التي تم اعتمادها 

 الى توحيد االطار العامهدفت والمصادقة عليها من قبل وزير البلديات والتي 

  كيلو غراما من المواد الغذائية الفاسدة في الرصيفة 314اتالف  13/03/2013 

رة من خالل االداتهدف اهتمام االدارة بتأمين الغذاء الالزم والصحي للمواطنين، حيث 

 .الجوالت الميدانية وحمالتها التفتيشية الى التأكد من صالحية المواد المعروضة للبيع 

  البلديات تبدأ صرف مكافآت الثلوج 13/03/2013 

عممت وزارة البلديات على بلديات المملكة االسس الموحدة الجديدة التي تم اعتمادها 

الى توحيد االطار العام لمنح المكافآت هدفت والمصادقة عليها من قبل وزير البلديات والتي 

 والحوافز

  «القدس في العيون»مركز أيتام مخيم حطين يختتم فعاليات  13/03/2013 

إلى تنمية تهدف علما  أن القسم التربوي في المركز يقوم بعمل فعاليات متنوعة خالل العام، 

 .األخالقي والثقافي والصحي عند األيتام واألمهاتالجانب اإليماني و

 13/03/2013  ً   مدارس الحصاد الدولية تنظم يوماً صحيا

هدفت واشتمل اليوم الصحي على مجموعة من المحاضرات والورش التعليمية واأللعاب 

 .إلكساب الطالب المهارات والعادات الصحية السليمة

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133670-الحكومة-توقع-مجموعة-اتفاقيات-مع-نظيرتها-الهنجارية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133670-الحكومة-توقع-مجموعة-اتفاقيات-مع-نظيرتها-الهنجارية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133326-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133273-الصليب-والهلال-الاحمر-يناقشان-الآثار-الإنسانية-للأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133273-الصليب-والهلال-الاحمر-يناقشان-الآثار-الإنسانية-للأزمة-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133147-تاجر-يبيع-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133145-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133117-اتلاف-350-كيلو-غراما-من-المواد-الغذائية-الفاسدة-في-الرصيفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133096-البلديات-تبدأ-صرف-مكافآت-الثلوج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133096-البلديات-تبدأ-صرف-مكافآت-الثلوج.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133032-مركز-أيتام-مخيم-حطين-يختتم-فعاليات-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133034-مدارس-الحصاد-الدولية-تنظم-يوماً-صحياً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/133034-مدارس-الحصاد-الدولية-تنظم-يوماً-صحياً.html
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  افتتاح مؤتمر اللغة العربية الواقع والمأمول في الزرقاء 12/03/013 

ة اذ تسعى جادة الى ذلك من خالل خططها المتعددة وبرامجها المتنوعة وانشطتها المختلف

 الى توفير المناهج الدراسية المالئمةتهدف التي 

  الـشـعب الـعـراقـي في مـطـالـبـه الـعـادلةمشـاركـون يجـمـعـون عـلـى استـقـاللـيـة  10/03/013 

للمطالبة بحقوق إنسانية تتعلق بإنسانية وكرامة تهدف فهي اليوم مظاهرات شعبية سلمية 

 .اإلنسان العراقي فقط

  احتجاجا على فصل رئيس اتحاد الطلبة السابق'' االردنية''اعتصام في  10/03/013 

بتوقيته وطريقة  "الجائر"أن قرار مجلس العمداء القاضي بفصل منصور واصفة القرار بـ

 .لضرب القوى الطالبية وترهيبها يهدفاتخاذه يدلل على أنه قرار مسي س بامتياز و

  الفصل لقيادي طالبياحتجاجاً على تثبيت عقوبة « األردنية»اعتصام طالبي أمام رئاسة  10/03/013 

لضرب القوى  يهدفقرار مجلس العمداء بتوقيته وطريقة اتخاذه بأن ه قرار مسي س بامتياز و

 الطالبية وترهيبها بعد أن نجحت في تنفيذ اعتصام ضم كافة القوى الطالبية

  حملة امنية على العمالة الوافدة غدا 09/03/2013 

الحملة االمنية وفق الناطق الرسمي باسم وزارة العمل هيثم الخصاونة الى متابعة  تهدفو

 وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات

 االردن خيارا ذكيا لالستثمار : الملك 09/03/2013 

إلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع،  يهدفوقال الملك عبدهللا الثاني إن نموذجنا في األردن 

 وحماية الحريات المدنية

وافتتح الملك في عمان اليوم السبت فعاليات ملتقى األعمال األردني األميركي الثاني، الذي 

 ية واإلستثمارية بين البلدينإلى تعميق العالقات التجار يهدف

 مهندس 044جمعية اإلسكان تستعد لتوظيف وتدريب  09/03/2013 

الى ضبط  تهدفالتي " المواد وضبط الجودة"كما اشار ابورمان الى ان الشعبة شكلت لجنة 

 جودة المواد المستخدمة في قطاع االنشاءات

  إجراء السحب على جوائز مسابقة الملكة علياء للمسؤولية االجتماعية 07/03/2013 

والمجتمع المحلي في  المسابقة الى رفع الوعي البيئي؛ لزيادة مساهمة المواطنين هدفتو

 .ادارة النفايات بطريقة مستدامة

  االجتماعيةإجراء السحب على جوائز مسابقة الملكة علياء للمسؤولية  07/03/2013 

 المسابقة السنوية التي جاءت بمبادرة من صندوق الملكة علياء إلى العمل االجتماعي تهدفو

  في الزرقاء« كتابك القديم كتابي الجديد»اختتام حملة  07/03/2013 

 لتبادل المعرفة تهدفوقال عميد الكلية الدكتور ابراهيم العقيلي ان الحملة 

 تتجه لطرح عطاء لجسور المشاة بالعاصمة « األمانة» 07/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132893-افتتاح-مؤتمر-اللغة-العربية-الواقع-والمأمول-في-الزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132893-افتتاح-مؤتمر-اللغة-العربية-الواقع-والمأمول-في-الزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132702-مشـاركـون-يجـمـعـون-عـلـى-استـقـلالـيـة-الـشـعب-الـعـراقـي-في-مـطـالـبـه-الـعـادلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132594-اعتصام-في-الاردنية-احتجاجا-على-فصل-رئيس-اتحاد-الطلبة-السابق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132530-اعتصام-طلابي-أمام-رئاسة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132429-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132429-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132441-الملك-الاردن-خيارا-ذكيا-للاستثمار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132384-جمعية-الإسكان-تستعد-لتوظيف-وتدريب-400-مهندس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132129-إجراء-السحب-على-جوائز-مسابقة-الملكة-علياء-للمسؤولية-الاجتماعية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132129-إجراء-السحب-على-جوائز-مسابقة-الملكة-علياء-للمسؤولية-الاجتماعية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132129-إجراء-السحب-على-جوائز-مسابقة-الملكة-علياء-للمسؤولية-الاجتماعية.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/132131-اختتام-حملة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132108-
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لتحقيق أعلى معايير  هدفتوبين العطيات أن اللجنة استندت الى دراستها على عدة أسس 

 األمن والسالمة المرورية للمشاة وللسيارات على حد سواء

  ثقافة النخب واأليديولوجيا أدت بنا إلى المصائب: سماوي 07/03/2013 

الى اقامة دولة عربية  هدفتاذ ان الثورة العربية الكبرى على يد الشريف حسين بن علي 

 كبرى بعد انتهاء حقبة االستعمار

  ''تاجيبيديا''غزاله اطالق موسوعة طالل أبو  06/03/2013 

إلى نشر المعرفة ورفد الوطن العربي  تهدفجميع ميادين المعرفة في العالم العربي 

 بالمصادر الالزمة في جميع العلوم

  اكد على حماية الشهود والمبلغين'' مكافحة الفساد''قانون : الضمور 06/03/2013 

 الدورة الى دعم تنفيذ استراتيجية هيئة مكافحة الفساد تهدفو

 اغالق مصنع للمخلالت بالرصيفة لمخالفته الشروط الصحية 05/03/2013 

من خالل الجوالت الميدانية وحمالتها التفتيشية الى التأكد من صالحية  تهدفان االدارة 

 .المواد المعروضة للبيع والحصول على التراخيص المطلوبة لتصنيع المواد الغذائية وبيعها 

  0413مليون دينار الدعم الحكومي للبلديات في  87 05/03/2013 

لتحفيز اعمال البلديات وايراداتها  تهدفالدعم الحكومي للبلديات التي اعتمدتها الوزارة 

 .لة والمساواة بينهاوتحقق العدا

  بثالثة آالف عنوان« القراءة حياة»أزبكية عمان تطلق حملة  05/03/2013 

ان  وتهدف إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته من  -المقتبسة من أزبكية القاهرة-أزبكية عم 

 خالل تشجيع القراءة وحب المطالعة ومحاربة الغالء

ان " القراءة حياة"ووفق منسق حملة  لكسر  يهدفحسين ياسين فإن مشروع أزبكية عم 

 الرهبة والوقوف إلى جانب المعرفة وتعميمها عبر الكتاب

  انطالق مشروع محمية بيئية في عيون موسى بمادبا 04/03/2013 

الى انشاء محمية بيئية تسهم في تنمية  يهدفإن الذي ينفذ بالتعاون مع ايطاليا وفرنسا ولبنان 

 ...المجتمع المحلي من خالل تشغيل االيدي العاملة

  اانطالق مشروع محمية بيئية في عيون موسى بمادب 04/03/2013 

الى خدمة  تهدفوقال نائب رئيس الجمعية االردنية للتنمية المستدامة منقذ مهيار ان الجمعية 

 ...المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة

  وفد طالبي جامعي يزور المركز الوطني لحقوق األنسان 04/03/2013 

الى زيادة وعي الطلبة ودمجهم بالحياة السياسية من خالل االنخراط في  تهدفالزيارة 

 .مجموعة عمل وجلسات حوارية وإكسابهم مهارات الديمقراطية والمشاركة السياسية

  ال طلبات لترخيص دور إليواء ضحايا االتجار بالبشر 04/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/رواق/132082-سماوي-ثقافة-النخب-والأيديولوجيا-أدت-بنا-إلى-المصائب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132016-اطلاق-موسوعة-طلال-أبو-غزاله-تاجيبيديا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/132000-الضمور-قانون-مكافحة-الفساد-اكد-على-حماية-الشهود-والمبلغين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131791-اغلاق-مصنع-للمخللات-بالرصيفة-لمخالفته-الشروط-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131791-اغلاق-مصنع-للمخللات-بالرصيفة-لمخالفته-الشروط-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131717-87-مليون-دينار-الدعم-الحكومي-للبلديات-في-2013.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/131710-أزبكية-عمان-تطلق-حملة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131652-انطلاق-مشروع-محمية-بيئية-في-عيون-موسى-بمادبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131652-انطلاق-مشروع-محمية-بيئية-في-عيون-موسى-بمادبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131652-انطلاق-مشروع-محمية-بيئية-في-عيون-موسى-بمادبا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131645-وفد-طلابي-جامعي-يزور-المركز-الوطني-لحقوق-الأنسان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131645-وفد-طلابي-جامعي-يزور-المركز-الوطني-لحقوق-الأنسان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131545-لا-طلبات-لترخيص-دور-لإيواء-ضحايا-الاتجار-بالبشر.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131545-لا-طلبات-لترخيص-دور-لإيواء-ضحايا-الاتجار-بالبشر.html
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الدور إلى تأمين اإليواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم االتجار بالبشر  تهدفو

 وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم األصلية

  "المتقاعدين العسكريين"و" نقل السجناء من السعودية وتركيا"األعيان يقر  04/03/2013 

مشروع القانون حسب أسبابه الموجبة الى زيادة الراتب التقاعدي الذي يستطيع  يهدفو

 المتقاعد العسكري جمعه مع أي راتب اخر

  زيع الدعم الحكومي على البلدياتمعادلة جديدة لتو 03/03/2013 

المعادلة الجديدة الى توزيع الدعم على البلديات وفق معايير تحقق العدالة والمساواة  تهدفو

 بين البلديات وضمن المخصصات التي يتم رصدها سنويا في موازنة وزارة الشؤون البلدية

  أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة: الملك 03/03/2013 

يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل 

 .إلى تحقيق االزدهار وتوفير األمن لجميع أبناء وبنات الوطن يهدفشامل 

هذه التعديالت إلى تطوير ديمقراطيتنا من خالل تمكين المواطنين من المشاركة  هدفتوقد 

 .الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم

سيعها ألنها رافعة إلى تمكين الطبقة الوسطى وتو تهدفمبادرات اقتصادية واجتماعية 

 اإلصالح السياسي

  النجار يرعى حفل تخريج المرحلة الثانية من طلبة تاج الوقار 03/03/2013 

حيث عرض موجزا  عن مشروع تاج الوقار لحفظ القرآن الكريم الذي يعتبر مشروعا  

 إلى تنشئة الطلبة تنشئة إسالمية يهدفإسالميا  خي را  

  تقرير يسلط الضوء على خيارات االستدامة في البلدان العربية 03/03/2013 

أساس لتحديد المنتدى من إصداره التقارير السنوية الى التشجيع على استخدام العلم ك يهدفو

 .الخيارات السياسية وصنع القرار في الدول العربية

  رسميينوسط انتقاد طال مسؤولين " تجميل الرصيفة"إطالق مشروع  28/02/2013 

إلزالة التشوهات القائمة في مدينة الرصيفة، ونشر التوعية  يهدفيشار إلى أن المشروع 

 البيئية بين أهاليها

  حملة امنية على العمالة الوافدة 26/02/2013 

الحملة االمنية الى متابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات  تهدفو

 الذين لم يصوبوا اوضاعهم خالل مهلة التصويب التي منحت لهم

  تدرس إنشاء هيئة مستقلة جديدة لإلشراف على المسالخ" الزراعة" 26/02/2013 

إلشراف على الهيئة الى تحديد الجهة الحكومية التي تملك أقوى صالحيات قانونية ل تهدفو

 المسالخ في المرحلة االنتقالية

  أيمن العتوم سجين العنبر 26/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131540-الأعيان-يقر-نقل-السجناء-من-السعودية-وتركيا-و-المتقاعدين-العسكريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131450-معادلة-جديدة-لتوزيع-الدعم-الحكومي-على-البلديات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131403-الملك-أدوار-تنتظرنا-لنجاح-ديمقراطيتنا-المتجددة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131405-النجار-يرعى-حفل-تخريج-المرحلة-الثانية-من-طلبة-تاج-الوقار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131405-النجار-يرعى-حفل-تخريج-المرحلة-الثانية-من-طلبة-تاج-الوقار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131396-تقرير-يسلط-الضوء-على-خيارات-الاستدامة-في-البلدان-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131396-تقرير-يسلط-الضوء-على-خيارات-الاستدامة-في-البلدان-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/131016-إطلاق-مشروع-تجميل-الرصيفة-وسط-انتقاد-طال-مسؤولين-رسميين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130700-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130700-حملة-امنية-على-العمالة-الوافدة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130654-الزراعة-تدرس-إنشاء-هيئة-مستقلة-جديدة-للإشراف-على-المسالخ.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/130625-أيمن-العتوم-سجين-العنبر.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/130625-أيمن-العتوم-سجين-العنبر.html
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إلى إنتاج األدب اإلسالمي القوي الجديد الذي يعيد  تهدف»أوصي ببعث منظمة علمي ة 

 .«الشباب المثق ف إلى اإلسالم من جديد

  ''درع الجزيرة''الفريق الزبن يحضر تمرين لـ 25/02/2013 

ويختتم غدا تشارك فيه القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع قوات 

 الى تعزيز مفهوم العمل المشترك وتوحيد المفاهيم يهدفدرع الجزيرة المشتركة و

  اعتصام عمال المياومة بزراعة إربد مطالبين بتثبيتهم 25/02/2013 

اعتصم عمال المياومة في مديرية زراعة محافظة إربد أمس األحد احتجاجا على عدم تثبيتهم 

 تهدف، بحسب قولهم، في البت بقضيتهم التي "ومماطلة وزارة الزراعة لهم منذ سنوات"

 .الى تحسين معيشتهم

 الحكومة تقر مشروع قانون حماية المستهلك  24/02/2013 

الى  ويهدفويعتبر مشروع القانون احد المتطلبات الرئيسية القتصاد السوق االجتماعي، ا

 مراعاة االبعاد االجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التى 

 بالدرجة األولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجارى تهدف

  اعتصام عمال المياومة بزراعة اربد مطالبين بتثبيتهم 24/02/2013 

اعتصم عمال المياومة في مديرية زراعة محافظة اربد اليوم االحد احتجاجا على عدم تثبيتهم 

 تهدف، بحسب قولهم، في البت بقضيتهم التي "مماطلة وزارة الزراعة لهم منذ سنواتو"

 .الى تحسين معيشتهم

  «قمةمن أخفض بقعة إلى أعلى »حفل خيري لجمع التبرعات لبعثة  23/02/2013 

إلى جمع التبرعات  يهدفقام الناشطان االجتماعيان تاال نزال وعمر صوالحة بتنظيم حفل 

  . لدعم مشروع البناء الجديد التابع لمركز الحسين للسرطان

هذه الحملة إلى جمع مليون دوالر أمريكي الستكمال مشروع توسعة البناء التابع  وتهدف

 .لمركز الحسين للسرطان، والذي يجري العمل عليه حاليا  

  تخريج الدفعة األولى من المشاركين في البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين مع الشباب 23/02/2013 

ى رفع قدرات العاملين مع الشباب وتزويدهم بالمهارات البرنامج التدريبي إل يهدفو

 .والمعارف األساسية لتعزيز عملية التنمية الشبابية

  المحافظة في الزرقاءاجتماع لبحث مشروع تنمية  21/02/2013 

قال محافظ الزرقاء علي العزام إن مشروع تنمية المحافظات يعتبر من المشروعات الوطنية 

 إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين تهدفالتي 

 مدير عام صندوق الحج يلتقي االئمة والوعاظ في جرش 21/02/2013 

الى تعريف الوعاظ والواعظات والمعنيين بأهمية الصندوق  تهدفوأوضح ان الحملة 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130550-الفريق-الزبن-يحضر-تمرين-لـ-درع-الجزيرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130356-اعتصام-عمال-المياومة-بزراعة-إربد-مطالبين-بتثبيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130356-اعتصام-عمال-المياومة-بزراعة-إربد-مطالبين-بتثبيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130295-الحكومة-تقر-مشروع-قانون-حماية-المستهلك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130295-الحكومة-تقر-مشروع-قانون-حماية-المستهلك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130268-اعتصام-عمال-المياومة-بزراعة-اربد-مطالبين-بتثبيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130268-اعتصام-عمال-المياومة-بزراعة-اربد-مطالبين-بتثبيتهم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130167-حفل-خيري-لجمع-التبرعات-لبعثة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130166-تخريج-الدفعة-الأولى-من-المشاركين-في-البرنامج-التدريبي-الخاص-بالعاملين-مع-الشباب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130166-تخريج-الدفعة-الأولى-من-المشاركين-في-البرنامج-التدريبي-الخاص-بالعاملين-مع-الشباب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/130054-اجتماع-لبحث-مشروع-تنمية-المحافظة-في-الزرقاء.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129973-مدير-عام-صندوق-الحج-يلتقي-الائمة-والوعاظ-في-جرش.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129973-مدير-عام-صندوق-الحج-يلتقي-الائمة-والوعاظ-في-جرش.html
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 جراءات التي يطبقهاوأهدافه ورؤيته واإل

 طبيب وممرض عوضا عن مجازين في الخارج  1144تطلب تعيين « الصحة» 21/02/2013 

إلى التعاون والتنسيق بينهما؛ لرفع مستوى  تهدفوأكد الجانبان عقب توقيع االتفاقية أنها 

 الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى االيمان بعجلون ومستشفى اليرموك في لواء بني كنانة

  0411المجتمع المدني ينشط في اللقاءات التشاورية حول أولويات التنمية  21/02/2013 

ألن يصبحوا  يهدفتالمس واقع المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية، ضمن مخطط 

 ".العالم الذي نريد"جزءا من الحملة الدولية لرسم مالمح 

  مجلس األوقاف يقر إنشاء عدد من المشاريع الوقفية 20/02/2013 

الى التحقق من اتفاق  تهدفواقر المجلس تعليمات الرقابة الشرعية لصندوق الحج والتي 

 لحج وانشطته مع احكام الشريعة االسالميةاعمال صندوق ا

  والطراونة يستكمل المشاورات غداً .. تجمع على حكومة نيابية'' المستقبل'' 20/02/2013 

الدارة حوار برلماني  تهدفواضاف العماوي في تصريحات صحفية امس ان هذه المبادرة 

 ...داخلي لتشكيل تحالفات تؤدي الى الوصول لتفاهمات حول برنامج

  االستفادة من إعفاء الخادمات« الزهايمر»السماح لمرضى  20/02/2013 

التحويل إلى هذه الدوائر إلى التأكد من أن  دخل طالبي اإلعفاء الشهري يقل  عن ألف  يهدفو

 دينار شهريا

 «المؤمنين صحيا غير»الحكومة تجبي أمواال من  19/02/2013 

أكد مصدر مسؤول أن تحديد الحكومة أجورا على خدمة نقل المرضى األردنيين غير 

المؤمنين صحيا، والمرضى غير األردنيين بواسطة سيارات اإلسعاف إلى المستشفيات، 

 .بالدرجة األولى" جباية األموال"إلى  يهدف

  األمانة ترفض تسييس تبرعها لجمعية المصدرين واعتباره دعماً للتطبيع 19/02/2013 

موسم استيراد التجار وقال أبوغنيمة في تصريحات صحفية ان الزيارة تتزامن مع بدء 

الى تحصين االسواق من  تهدفلفاكهة المانجا وغيرها من المنتجات من العدو الصهيوني، و

 .أي اختراق تطبيعي في هذا المجال

 مطالبات بتسهيل الحياة اإلنسانية ألبناء األردنية المتزوجة من أجنبي  18/02/2013 

الى نشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول  يهدفعايدة السعيد لفتت إلى أن االئتالف 

 التشريعات الوطنية،

  وفد نقابي ينفذ حملة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية 18/02/2013 

الزيارة الى حث التجار واصحاب محالت الخضار على مقاطعة البضائع الصهيونية  وهدفت

 .من الخضار والفواكه

وقال ابوغنيمة ان الزيارة تتزامن مع بدء موسم استيراد التجار لفاكهة المانجا وغيرها من 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129904-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129873-المجتمع-المدني-ينشط-في-اللقاءات-التشاورية-حول-أولويات-التنمية-2015.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129827-مجلس-الأوقاف-يقر-إنشاء-عدد-من-المشاريع-الوقفية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129827-مجلس-الأوقاف-يقر-إنشاء-عدد-من-المشاريع-الوقفية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129826-المستقبل-تجمع-على-حكومة-نيابية-والطراونة-يستكمل-المشاورات-غداً.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129705-السماح-لمرضى-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129518-الحكومة-تجبي-أموالا-من-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129510-الأمانة-ترفض-تسييس-تبرعها-لجمعية-المصدرين-واعتباره-دعماً-للتطبيع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129510-الأمانة-ترفض-تسييس-تبرعها-لجمعية-المصدرين-واعتباره-دعماً-للتطبيع.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129323-مطالبات-بتسهيل-الحياة-الإنسانية-لأبناء-الأردنية-المتزوجة-من-أجنبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129323-مطالبات-بتسهيل-الحياة-الإنسانية-لأبناء-الأردنية-المتزوجة-من-أجنبي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129317-وفد-نقابي-ينفذ-حملة-لمقاطعة-البضائع-الإسرائيلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129317-وفد-نقابي-ينفذ-حملة-لمقاطعة-البضائع-الإسرائيلية.html
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الى تحصين االسواق من أي اختراق تطبيعي في  وتهدفالمنتجات من العدو الصهيوني، 

 .لمجالهذا ا

  بدء امتحانات البورد العربي الختصاص الجلدية والتناسلية 18/02/2013 

إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي عن طريق رفع  يهدفان االمتحان 

 المستوى العلمي والعملي لالطباء في مختلف االختصاصات

  النقابات تعلن إجراءات تحقيق مطالب منتسبيها العاملين باألمانة 17/02/2013 

الى تحقيق مطالب موظفي امانة عمان  تهدفأعلنت نقابات مهنية انها ستلجأ الجراءات 

 .الكبرى العمالية

  مدير قوات الدرك يلتقي تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين 17/02/2013 

كما واستمع رئيس وأعضاء التجمع إلى إيجاز عن نشأة وتطور قوات الدرك والمهام 

إلى  تهدفالواجبات التي انيطت بها للمحافظة على األمن والنظام والخطط التدريبية التي و

 إعداد مرتبات الدرك إعدادا عملياتيا  وإداريا  

 تطالب بإعادة النظر بقرار إحالة عدد من منتسبيها للتقاعد « الزراعيين» 15/02/2013 

 إلى التطوير والتجديد وضخ الدماء الجديدة تهدفواكد ابوغنيمة أن النقابة تؤيد أية خطط 

  مؤتمر إقليمي عن رصد حاالت التعذيب 15/02/2013 

من المحامين ونشطاء حقوق االنسان وممثلو منظمات  55المؤتمر الذي يشارك فيه  يهدفو

 مجتمع مدني محلية واقليمية

  الدولة تحتاج إلى عملية تجديد متكاملة: البخيت 15/02/2013 

الى مضاعفة النمو بنسب يتم  تهدفونوه البخيت الى ضرورة وضع خطة خمسية أو عشرية 

 .تحديدها، بوقت شدد فيه على تحديد هوية االقتصاد االردني واالنطالق من أنه بلد زراعي

  دعوة لن تموت 15/02/2013 

إلى اإلصالح السياسي واالجتماعي في إطار التوجيهات الدينية التي حاول  تهدفوكانت 

 .االستعمار طمسها وتشويهها

 .التعليم إلى حماية العقيدة واستقامة الخلق يهدفبحيث : تنظيم التعليم

  بالمئة نسبة اللغة العربية على االنترنت1: الطراونة 14/02/2013 

والورشة التي ينظمها برنامج األمم المتحدة االنمائي في عمان بالتعاون مع مؤسسة  تهدفو

 ...بن راشد آل مكتوم إلى إعداد تقرير لحالة األردن في ميادين إعداد األجيال الناشئةدمحم 

  غير مستعـد للتعامل مع األغذية المعدلة وراثيااألردن ال يزال : مختصون 14/02/2013 

واشار الى ان هناك تقدما كبيرا في التصنيع الغذائي في مجال االغذية المعدلة وراثيا؛ حيث 

 …الى توفير الغذاء للمستهلكين تهدفيتم االخذ بعين االعتبار التقنيات المختلفة التي 

الى مكافحة هذه المنتجات  تهدفونوه الى ان بعض التقـنيات لالغذية المعدلة وراثيا 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129309-بدء-امتحانات-البورد-العربي-لاختصاص-الجلدية-والتناسلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129309-بدء-امتحانات-البورد-العربي-لاختصاص-الجلدية-والتناسلية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129240-النقابات-تعلن-إجراءات-تحقيق-مطالب-منتسبيها-العاملين-بالأمانة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129240-النقابات-تعلن-إجراءات-تحقيق-مطالب-منتسبيها-العاملين-بالأمانة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129128-مدير-قوات-الدرك-يلتقي-تجمع-البلقاء-للمتقاعدين-العسكريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/129128-مدير-قوات-الدرك-يلتقي-تجمع-البلقاء-للمتقاعدين-العسكريين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128877-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128868-مؤتمر-إقليمي-عن-رصد-حالات-التعذيب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128868-مؤتمر-إقليمي-عن-رصد-حالات-التعذيب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128867-البخيت-الدولة-تحتاج-إلى-عملية-تجديد-متكاملة.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/128856-دعوة-لن-تموت.html
http://www.assabeel.net/old/محراب/128856-دعوة-لن-تموت.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128826-الطراونة-1بالمئة-نسبة-اللغة-العربية-على-الانترنت.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128733-مختصون-الأردن-لا-يزال-غير-مستعـد-للتعامل-مع-الأغذية-المعدلة-وراثيا.html
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 .للجفاف، كما انها مقاومة لآلفات الزراعية عدا عن زيادة االنتاج

  عمليات ربط إلكتروني بأمانة عمان الستقبال الشكاوى 14/02/2013 

إلى تطوير مراكز خدمة الجمهور في مناطق  تهدفأن هذه الخطوة التي ستنفذ على مراحل 

 ...األمانة

  نسعى إلى إيجاد تقليد اجتماعي خاص بارتياد المسرح: التلهوني 14/02/2013 

الى صناعة جيل جديد من الجمهور يقبل على المسرح  يهدفاهمية مسرح الطفل الذي 

 .بذائقة جمالية عالية وبحالة من الوعي المنشود

  ألف دينار لصيانة دار الوفاق 14تتبرع بـ« مفوضية الالجئين» 14/02/2013 

إلى تمكين وزارة التنمية من إجراء صيانة دورية لدار  يهدفوأوضح الخرابشة أن التبرع 

 الوفاق األسري وشراء أجهزة الزمة

 سين وزيراً في تشكيلة الحكومة نواب يقترحون أسماء مئتين وخم 13/02/2013 

 .الى إيجاد دور لمجلس النواب الذي غاب كثيرا تهدفاعتقد ان المشاورات شكلية و

  «الدوائيةرتاج للصناعات »و« العلوم والتكنولوجيا»مذكرة تفاهم بين  13/02/2013 

وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أمس مذكرة تفاهم مع شركة رتاج للصناعات 

 .الى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الصناعات الدوائية تهدفالدوائية 

  «رتاج للصناعات الدوائية»و« العلوم والتكنولوجيا»مذكرة تفاهم بين  13/02/2013 

وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أمس مذكرة تفاهم مع شركة رتاج للصناعات 

 .الى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الصناعات الدوائية تهدفالدوائية 

االتفاقية التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد بطيحة نيابة عن رئيس  وتهدف

الجامعة الدكتور عبدهللا ملكاوي الى تعزيز التعاون ما بين الفريقين في مجال الصناعات 

 الدوائية

  عاملو زراعة الطفيلة يصعدون إضرابهم عن العمل 13/02/2013 

، وعلى «بالشرعية»المسيرة االحتجاجية الى المطالبة بحقوق وصفها المحتجون  هدفتو

 رأسها صرف بدل مكافآت مستحقة منذ أربعة أشهر

  تدافع عن قرارات الفوسفات في عهدة الكردي« فيسبوك»إطالق صفحة على  12/02/2013 

إلى اختفاء حقيقة البيع بأسعار متدنية، كما أنها  تهدفوال تعبر عن األرقام الحقيقة، وأحيانا 

 .تعكس اتجاه األسعار هبوطا او صعودا وال تعطي الحقائق

 تنفي تقاضيها نسبة من مساعدات الالجئين السوريين « الهيئة الهاشمية» 12/02/2013 

الى االساءة للعمل الوطني االردني  تهدفالمعلومات غير دقيقة ومحض افتراء وهذه 

 ولألشخاص العاملين في الهيئة

  تجنيس أسرتها" األردنية"ائتالف للمطالبة بحق " ائلتيجنسيتي حق لع" 12/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128732-عمليات-ربط-إلكتروني-بأمانة-عمان-لاستقبال-الشكاوى.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128732-عمليات-ربط-إلكتروني-بأمانة-عمان-لاستقبال-الشكاوى.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/128706-التلهوني-نسعى-إلى-إيجاد-تقليد-اجتماعي-خاص-بارتياد-المسرح.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128699-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128568-نواب-يقترحون-أسماء-مئتين-وخمسين-وزيراً-في-تشكيلة-الحكومة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128563-مذكرة-تفاهم-بين-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128563-مذكرة-تفاهم-بين-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128551-عاملو-زراعة-الطفيلة-يصعدون-إضرابهم-عن-العمل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128551-عاملو-زراعة-الطفيلة-يصعدون-إضرابهم-عن-العمل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128385-إطلاق-صفحة-على-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128382-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128373-جنسيتي-حق-لعائلتي-ائتلاف-للمطالبة-بحق-الأردنية-تجنيس-أسرتها.html
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حملة االئتالف إلى نشر الوعي والمعرفة المجتمعية حول التشريعات الوطنية فيما  تهدفو

 يتعلق بالوضع القانوني لعائلة المرأة األردنية المتزوجة من غير أردني

  لقاء تنسيقي حول الخدمات المقدمة لسكان مخيم حطين 12/02/2013 

الى تطوير الخدمات المقدمة  تهدفوقالت المتطوعة االسترالية ميغن ماهون ان هذه البرامج 

 …لالجئيين في المخيمات في مجال التعليم والصحة والخدمات االجتماعية

الى تعاون لجان  يهدففيما اشارت مديرة المشروع زينة طهبوب الى ان المشروع 

 .المخيمات ودائرة الشؤون الفلسطينية والجمعيات ووكالة الغوث

  ووالية كاتسينا الحكومية في جمهورية نيجيريا« التكنولوجيا»اتفاقية تعاون بين 12/02/2013 

االتفاقية التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد بطيحة نيابة عن رئيس  تهدفو

  ملكاويالجامعة الدكتور عبدهللا

 الملكة رانيا تفتتح المقر الجديد لجمعية الرميل  12/02/2013 

وتجولت الملكة ترافقها مديرة المدرسة فدوى الرويعي في مرافق المدرسة مقدمة شرحا عن 

الى  تهدفالتي " مدرستي"واقع الحال والمبادرة التي نفذتها المدرسة بما يتوافق مع مبادئ 

 تحسين واقع المدارس

  مشاركاً العام الماضي 171معهد السالمة والصحة المهنية يؤهل  12/02/2013 

ة والصحة الى اعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجاالت السالم يهدفوبين ان المعهد 

 المهنية

  بدء استقبال طلبات االلتحاق بالفرص التدريبية بالطفيلة 11/02/2013 

الى توفير فرص تدريبية تسهم في الحد من  يهدفوأضاف السحيم ان هذا المشروع التدريبي 

 معدالت الفقر والبطالة ورفد سوق العمل بالعمالة المتدربة

  العالميالجامعة األردنية تشارك في المؤتمر  11/02/2013 

دولة من مختلف أنحاء العالم إلى تبادل عروض  95المؤتمر الذي شاركت فيه  يهدفو

 التدريب لطلبة الجامعات في تلك الدول

  الباحثين عن عمل في الكركاستقبال طلبات  10/02/2013 

ان هذه المبادرة التي اطلقتها وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني بالتعاون مع شركة 

 الى تأهيل وتشغيل المتعطلين عن العمل تهدف( كلنا شركاء)الفوسفات االردنية 

  المحافظون يسعون إلى إقصاء المصري: «القدس العربي» 10/02/2013 

اللندنية أن ما يجري من حراك نيابي إلى جانب تأخير " القدس العربي"اعتبرت صحيفة 

 .صريإلقصاء رئيسه الحالي طاهر الم تهدفإعالن تشكيل مجلس األعيان، جهود 

  «النواب»منافسة حادة بين الوسط اإلسالمي واليساريين على رئاسة  10/02/2013 

كتلة االتحاد الوطني دخلت في نقاشات معمقة أجرتها مع المرشحين لموقع رئيس المجلس، 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128365-لقاء-تنسيقي-حول-الخدمات-المقدمة-لسكان-مخيم-حطين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128365-لقاء-تنسيقي-حول-الخدمات-المقدمة-لسكان-مخيم-حطين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128363-اتفاقية-تعاون-بين
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128342-الملكة-رانيا-تفتتح-المقر-الجديد-لجمعية-الرميل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128342-الملكة-رانيا-تفتتح-المقر-الجديد-لجمعية-الرميل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128336-معهد-السلامة-والصحة-المهنية-يؤهل-575-مشاركاً-العام-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128173-بدء-استقبال-طلبات-الالتحاق-بالفرص-التدريبية-بالطفيلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128173-بدء-استقبال-طلبات-الالتحاق-بالفرص-التدريبية-بالطفيلة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128171-الجامعة-الأردنية-تشارك-في-المؤتمر-العالمي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128099-استقبال-طلبات-الباحثين-عن-عمل-في-الكرك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128040-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128037-منافسة-حادة-بين-الوسط-الإسلامي-واليساريين-على-رئاسة-


 

1097 

 

 .الى تحديد الموقف في اختيار الكتلة للرئيس المرتقب تهدفوهي نقاشات 

  إطالق فريق وطني مستقل للرقابة على دور الرعاية 10/02/2013 

إلى تحسين  يهدفالهدف من الفريق "من جهته بين رئيس أكاديمية التغيير كمال مشرقي أن 

 ...".اعيةالرعاية االجتم

  تدين ممارسات لمنتدى بيت المقدس وفرقة أوتوستراد« التطبيع النقابية» 10/02/2013 

 إلى إنهاء حالة العداء مع الكيان الصهيوني تهدفوحذرت من أن مثل هذه الممارسات 

  ''النواب''منافسة حادة بين الوسط اإلسالمي واليساريين على رئاسة  09/02/2013 

 .الى تحديد الموقف في اختيار الكتلة للرئيس المرتقب تهدفوهي نقاشات 

  يوزع مساعدات على األسر العفيفة والالجئين السوريين في المزار« رعاية األيتام» 09/02/2013 

الى تلبية احتياجات  تهدفأن هذه المساعدات العينية المقدمة من جمعية المجددون الخيرية، 

 االسر العفيفة من االغطية الصوفية خالل فصل الشتاء البارد

  ذكرى استشهاد الملكة علياء الحسين اليوم 09/02/2013 

، التي "تكية أم علي"فكرة طالما راودت والدتها المغفور لها الملكة علياء الحسين بتأسيس 

 إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم وجبات الطعام لهم تهدف

  متخصصة إلعداد االستراتيجيةتطلق حوارات « التنمية السياسية» 59/02/2013 

تشمل مجموعة من األهداف والمهام والبرامج والخطط واإلجراءات المبنية على حاجات 

 ...الى تحقيق تطلعاته نحو اإلصالح السياسي تهدفالمجتمع األردني و

  نقابيون يناقشون التحديات التي تواجه عمال الخدمات في المنطقة العربية 59/02/2013 

لى تطوير خدمات عامة ذات ا يهدفوبرنامج التعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الذي 

 نوعية في قطاع الصحة

 '' التنمية''نخشى عدم الخروج بنتيجة عملية في حوارات : حزبيون 53/02/2013 

تشمل مجموعة من األهداف والمهام والبرامج والخطط واإلجراءات المبنية على حاجات 

 الى تحقيق تطلعاته نحو اإلصالح السياسي تهدفالمجتمع األردني و 

  سخونة مبكرة وتوقعات غير مألوفة" المحامين"انتخابات  53/02/2013 

يذكر ان ابو نصار شكل في وقت سابق مع عدد من النشطاء النقابيين تجمعا نقابيا في 

، ضم اعضاء من مختلف التيارات والتفاعليات الفكرية والنقابية والسياسية، "المحامين"

 ".حماية النقابة ودورها المهني والوطني والعام"الى  يهدفو

  الستيعاب الطلبة السوريينماليين دوالر لدعم المدارس  14تخصص « اليونسيف» 53/02/2013 

 تهدفالتغلب على الصعوبات النفسية التي تواجههم وللتكيف مع الواقع الجديد، مؤكدة أنها 

 .إلى تقديم الدعم والمساندة للمعلمين أوال، ثم مساعدة الطالب داخل وخارج المدرسة

  «النساء التقنيات»تستضيف برنامج « التكنولوجيا» 53/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128022-إطلاق-فريق-وطني-مستقل-للرقابة-على-دور-الرعاية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128022-إطلاق-فريق-وطني-مستقل-للرقابة-على-دور-الرعاية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/128024-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127946-منافسة-حادة-بين-الوسط-الإسلامي-واليساريين-على-رئاسة-النواب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127895-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127873-ذكرى-استشهاد-الملكة-علياء-الحسين-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127873-ذكرى-استشهاد-الملكة-علياء-الحسين-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127794-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127766-نقابيون-يناقشون-التحديات-التي-تواجه-عمال-الخدمات-في-المنطقة-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127766-نقابيون-يناقشون-التحديات-التي-تواجه-عمال-الخدمات-في-المنطقة-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127711-حزبيون-نخشى-عدم-الخروج-بنتيجة-عملية-في-حوارات-التنمية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127671-انتخابات-المحامين-سخونة-مبكرة-وتوقعات-غير-مألوفة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127668-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127644-
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أن هذا البرنامج الذي يجمع بين قوة األعمال التجارية العالمية والهندسة والتكنولوجيا معا 

 إلى تعزيز سبل التعاون بين سيدات في وادي السيليكون بكاليفورنيا يهدف

  دينار 144زيادة الراتب التقاعدي مع أي راتب آخر إلى 53/02/2013 

من التعديل الذي أدخل على القانون، مساعدة المتقاعد العسكري  هدفتوأضاف ان الحكومة 

 على المحافظة على مستوى عيش كريم له وألسرته

  ورشة في العقبة لتحسين سالمة الغذاء في مطاعم المملكة 55/02/2013 

الورشة إلى تعزيز صحة وسالمة األغذية في المنشآت الغذائية في األردن عبر  تهدفو

 .من أن  متداولي األغذية على علم بالكيفية الصحيحة لتقطيع وطهي وتخزين الطعام التأكد

  «نحبك يا رسول هللا»مجموعة القدس الكشفية تنفذ حملة  55/02/2013 

 «...إلى جمع مليون صالة على النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وبحمد هللا وفضله حققت الحملة هدفها هدفت»

  مكافحة السرطانالتركيز على تبديد الخرافات في  55/02/2013 

 ...الشعارات إلى نشر الوعي وتحسينه حول مرض السرطان تهدفو

  التنفيذ الشرعي ومكاتب التوفيق األسريمجلس الوزراء يقر تعديالت قانون  55/02/2013 

إلى المحافظة على األسرة  تهدفأن التعديل المقترح منسجم مع الشريعة اإلسالمية التي 

 ووضع الضوابط

البرنامج الى حماية األسرة من عوامل التفكك ومن عواقب اتساع نطاق النزاع  ويهدف

 ...العائلي

أيضا  الى إعادة االعتبار لقيم المجتمع األردني اإليجابية، المتمثلة في الترابط  ويهدف

 .والتكافل األسري وفي الحفاظ على السرية وقدسية العالقات العائلية

  دولة 11حملة عالمية لنصرة الشعب السوري تشمل  55/02/2013 

أن القافلة األولى من نوعها والموجهة إلى الداخل السوري ستكون قافلة إغاثية إنسانية، 

 لعون لألشقاء السوريين الذين يعانون من بطش نظام بشار األسدإلى مد يد ا تهدف

  «راجع»حضور شبابي الفت في مؤتمر حق العودة  55/02/2013 

 «...إلرجاع الصدارة لحق العودة تهدفراجع مؤسسة أردنية وطنية »

  نوعاً من الطيور المائية في المناطق الرطبة 103تسجيل  52/02/2013 

إلى تحديد أعداد هذه الطيور في األردن، وتوزيعها وربطها بعملية الصيد، فضال  يهدفكما 

 ...عن تحديث القوانين، وتوفر المياه في جميع المناطق الرطبة في األردن

أوضاع الطيور المائية على المستوى العالمي، وخاصة أنها أضحت من اإلحصاءات العالمية 

 .بالعموم؛ للمساهمة في جهود حماية الطيور المائية وموائلها من المناطق الرطبة تهدفالتي 

  دولة 11حملة عالمية لنصرة الشعب السوري تشمل  56/02/2013 

القافلة األولى من نوعها والموجهة إلى الداخل السوري ستكون قافلة  وقال أبو السكر أن 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127547-زيادة-الراتب-التقاعدي-مع-أي-راتب-آخر-إلى500-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127428-ورشة-في-العقبة-لتحسين-سلامة-الغذاء-في-مطاعم-المملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127428-ورشة-في-العقبة-لتحسين-سلامة-الغذاء-في-مطاعم-المملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127422-مجموعة-القدس-الكشفية-تنفذ-حملة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127355-التركيز-على-تبديد-الخرافات-في-مكافحة-السرطان.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127336-مجلس-الوزراء-يقر-تعديلات-قانون-التنفيذ-الشرعي-ومكاتب-التوفيق-الأسري.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127329-حملة-عالمية-لنصرة-الشعب-السوري-تشمل-15-دولة.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/127328-حضور-شبابي-لافت-في-مؤتمر-حق-العودة-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127108-تسجيل-143-نوعاً-من-الطيور-المائية-في-المناطق-الرطبة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/127034-حملة-عالمية-لنصرة-الشعب-السوري-تشمل-15-دولة.html
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 ...إلى مد يد العون لألشقاء السوريين تهدفاغاثية إنسانية، 

  مفتشو وزارة التنمية يشكون اخفاء تقاريرهم السرية 03/02/2013 

تخفيض مكافآتهم ولجوء الوزارة الى اعداد معايير جديدة للرقابة والتفتيش تهدف حسب 

 الى االنتقاص من حقوقهم وحرمانهم من العالوة االشرافيةوجهة نظرهم 

  ''مؤتة''فعاليات كركية ترفض تعليق التدريس في  03/02/2013 

نرفض بشكل قاطع قرار مجلس التعليم العالي بوقف الدراسة حتى إشعار آخر إذ يهدف هذا 

 . يحيط بها من دالالت  اإلجراء المتسرع إلى زعزعة الجامعة وما

  ملتقى حق العودة يختتم أعماله بتبني أي مشروع يقترحه الشباب قابل للتنفيذ 52/02/2013 

إلى إثبات حق عودة الالجئين، بالتعاون مع كل المنظمات الحقوقية  تهدفمؤكدة أن الجمعية 

 .والجمعيات المتخصصة، ومع كل شخص يسعى لدعم هذا الحق

  موقعاً في المملكة 163الدفاع المدني يقدم خدماته من خالل  62/02/2013 

تعمل على بث البرامج التلفزيونية واإلذاعية وحلقات الدراما وغيرها من الوسائل اإلعالمية 

إلى توعية المواطنين بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية  تهدفكالبوسترات والملصقات التي 

 من األخطار المختلفة

ً لالجئين السوريين في  144لتوفير  يهدفمؤتمر المانحين : حسان 62/02/2013  مليون دوالر دعما

 األردن

  االنتخابات النيابية معلم مضيء في تاريخ األردن السياسي: الملك 13/02/2013 

إلى  يهدفا الذي يتوجه الملك إلى الكويت للمشاركة بالمؤتمر الدولي األول لمانحي سوري

 دعم الشعب السوري

 االنتخابات لم تخل من تجاوزات وندعو إلى وقف التشكيك : الخطيب 13/02/2013 

 إلى أن تكون األرقام والنتائج على أكبر مستوى ممكن من الدقة هدفتوعملية التدقيق 

  حالة زواج لمواطنين أردنيين من الجئات سوريات 011 13/02/2013 

الى تشويه سمعة المملكة التي تحرص دائما على تقديم افضل  تهدفورأى أن هذه التقارير 

 .المساعدات لالشقاء السوريين في محنتهم الحالية

  الملك يزور البحرين ويشارك بمؤتمر في الكويت 19/02/2013 

الى دعم  يهدفكما يشارك الملك في الكويت يوم بعد غد األربعاء بمؤتمر دولي للمانحين 

 الشعب السوري، بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون

  االنتخابات لم تخُل من التجاوزات وكفى تشكيكا: الخطيب 19/02/2013 

إلى أن تكون األرقام والنتائج على أكبر مستوى ممكن من الدقة  هدفتان عملية التدقيق 

 ...ى يمكن للجنة الخاصة اتمام عملهاوحت

  0401ماليين نسمة في العالم يهددهم نقص المياه بحلول  940 19/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135672-مفتشو-وزارة-التنمية-يشكون-اخفاء-تقاريرهم-السرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135672-مفتشو-وزارة-التنمية-يشكون-اخفاء-تقاريرهم-السرية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/135670-فعاليات-كركية-ترفض-تعليق-التدريس-في-مؤتة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126843-ملتقى-حق-العودة-يختتم-أعماله-بتبني-أي-مشروع-يقترحه-الشباب-قابل-للتنفيذ.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126843-ملتقى-حق-العودة-يختتم-أعماله-بتبني-أي-مشروع-يقترحه-الشباب-قابل-للتنفيذ.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126631-الدفاع-المدني-يقدم-خدماته-من-خلال-163-موقعاً-في-المملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126632-حسان-مؤتمر-المانحين-يهدف-لتوفير-500-مليون-دولار-دعماً-للاجئين-السوريين-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126632-حسان-مؤتمر-المانحين-يهدف-لتوفير-500-مليون-دولار-دعماً-للاجئين-السوريين-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126632-حسان-مؤتمر-المانحين-يهدف-لتوفير-500-مليون-دولار-دعماً-للاجئين-السوريين-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126444-الملك-الانتخابات-النيابية-معلم-مضيء-في-تاريخ-الأردن-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126346-الخطيب-الانتخابات-لم-تخل-من-تجاوزات-وندعو-إلى-وقف-التشكيك.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126302-211-حالة-زواج-لمواطنين-أردنيين-من-لاجئات-سوريات.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126239-الملك-يزور-البحرين-ويشارك-بمؤتمر-في-الكويت.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126239-الملك-يزور-البحرين-ويشارك-بمؤتمر-في-الكويت.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126227-الخطيب-الانتخابات-لم-تخلُ-من-التجاوزات-وكفى-تشكيكا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126091-904-ملايين-نسمة-في-العالم-يهددهم-نقص-المياه-بحلول-2025.html
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 .إليجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجه قطاع المياه تهدفإضافة للعديد من الفعاليات التي 

  صالحيعقد لقائه االول باستضافة الشيخ '' راجع'' 13/02/2013 

إلى  يهدفللعمل الوطني على الملتقى الشبابي األول والذي " راجع"يعكف مركز جمعية 

 طرح عدة محاور ترتكز على توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين 

  حكومة النسور تقدم استقالتها خالل أيام 13/02/2013 

للمشاغبة  يهدفونالذي يضم أكثر من أربعمئة وزير سابق منهم من يحلم بالعودة، وآخرون 

 .واالستفادة من النميمة في نسج األخبار التي تحمل الصحة بنسبة خطأ أو خطأ بنسبة صحة

  تكنولوجيا المعلومات العاملة في مجال خدمات الرعاية الصحيةبعثة لشركات  13/02/2013 

لترويج هوية الرابطة والشركات المشاركة وادراج األردن ضمن الدول الرائدة  تهدفو

 ...لقيادة عمليات اصالح خدمات الرعاية الصحية اقليميا وعالميا

 حاوية نفايات بالستيكية على المدارس  1444مسابقة الملكة علياء توزع  13/02/2013 

 فايات داخل حدود المدرسةهذه الخطوة الى إتاحة الفرصة للطلبة لممارسة فرز الن تهدفو

  0413مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة  13/02/2013 

الى تعزيز استقالل ديوان  يهدفالقانون انسجاما مع التعديالت الدستورية وويأتي مشروع 

 المحاسبة وضمان قيامه بعمله دون اي مؤثرات خارجية

ً : يؤكدوناإلسالميون  12/02/2013    الحبر السري ليس سريا

وتحدثت في بيان   شككت جبهة العمل اإلسالمي بنتائج االنتخابات التي تشهدها البالد أمس

لزيادة نسبة االقتراع مع التلميح ألنها خطة تتضمن السماح  تهدفالتي ( ب)لها عن الخطة 

 .للعسكر بالتصويت

  حملة تطوعية لتأهيل المرافق الرياضية والشبابية في مدينة الحسين للشباب 12/02/2013 

 إلى القيام بأعمال تطوعية لمدة يوم كامل هدفتالمبادرة 

  حملة تطوعية لتأهيل المرافق الرياضية والشبابية في مدينة الحسين للشباب 12/02/2013 

أيضا إلى توعية  هدفتوتعزيز ثقافة العمل التطوعي ونبذ ثقافة العيب، مؤكدا أن الحملة 

 وتثقيف رواد المدينة من الممارسين والمتنزهين للنشاط الرياضي

  «اإلخوان المسلمين»رسائل ملكية تهدد بحل : «الجزيرة نت» 16/02/2013 

والجماعة رفعت شعار إصالح النظام ودعت لحوار جاد مسؤول وحقيقي إلنتاج توافق 

 إلنتاج حالة عبثية كاالنتخابات النيابية يهدفوطني وال 

  لم نتأخر في تزويد المعنيين بأسماء المتهمين بالمال السياسي: الخطيب 11/02/2013 

مانات للناخب بأن يكون الى توفير كل الض تهدفمبينا ان جميع اجراءات الهيئة كانت 

 .صوته في الصندوق هو صوته الذي أدلى به

  مجلس الوزراء يقر االستراتيجية الوطنية للمرأة االردنية 15/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126031-راجع-يعقد-لقائه-الاول-باستضافة-الشيخ-صلاح.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125985-حكومة-النسور-تقدم-استقالتها-خلال-أيام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125985-حكومة-النسور-تقدم-استقالتها-خلال-أيام.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125955-بعثة-لشركات-تكنولوجيا-المعلومات-العاملة-في-مجال-خدمات-الرعاية-الصحية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/126061-مسابقة-الملكة-علياء-توزع-1000-حاوية-نفايات-بلاستيكية-على-المدارس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125806-مجلس-الوزراء-يقر-مشروع-قانون-معدل-لقانون-ديوان-المحاسبة-لسنة-2013.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125602-الإسلاميون-يؤكدون-الحبر-السري-ليس-سرياً.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/125562-حملة-تطوعية-لتأهيل-المرافق-الرياضية-والشبابية-في-مدينة-الحسين-للشباب.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/125562-حملة-تطوعية-لتأهيل-المرافق-الرياضية-والشبابية-في-مدينة-الحسين-للشباب.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/125562-حملة-تطوعية-لتأهيل-المرافق-الرياضية-والشبابية-في-مدينة-الحسين-للشباب.html
http://www.assabeel.net/old/رواق/125562-حملة-تطوعية-لتأهيل-المرافق-الرياضية-والشبابية-في-مدينة-الحسين-للشباب.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125425-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125269-الخطيب-لم-نتأخر-في-تزويد-المعنيين-بأسماء-المتهمين-بالمال-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125041-مجلس-الوزراء-يقر-الاستراتيجية-الوطنية-للمرأة-الاردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/125041-مجلس-الوزراء-يقر-الاستراتيجية-الوطنية-للمرأة-الاردنية.html
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 الى تعزيز دور المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات في مختلف المحاور تهدفكما 

  تؤجل التشكيالت إلى ما بعد االنتخابات« البلديات» 15/02/2013 

الى المحافظة على سير عمليات الهيكلة االدارية التي تضمنتها التشكيالت  يهدفان القرار 

 والموازنات المقدمة من البلديات

 أهالي بيت اكسا يطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس  23/02/2013 

 .إلى إخراجها من مأزقها تهدفبالدرجة االولى، و« اسرائيل»أن هذه المشاريع تخدم 

  أكبر من إنكارها« علوم األرض»وفضيحة على وزير التربية أن يستقيل : «ذبحتونا» 23/02/2013 

الحكومة إلى ضرب امتحان التوجيهي تمهيدا  إللغائه من أجل  تهدفأن "وتخشى الحملة 

 تسهيل دخول أبناء المتنفذين الجامعات الرسمية والتخصصات التي يريدونها

   تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين 23/02/2013 

إلى تمكين شعبنا األردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة  تهدفوهذه االنجازات 

 .وبمشاركة الجميع

  تجري انتخابات نادي الموظفين االثنين« األردنية» 23/02/2013 

ومقره داخل الحرم الجامعي؛  2336يشار الى ان نادي موظفي الجامعة الذي تأسس عام 

 .إلى خدمة العاملين بهيئتيهم التدريسية واإلداريةيهدف 

  يطرح ورقته النقاشية الثانيةالملك  23/02/2013 

إلى تمكين شعبنا األردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة تهدف وهذه االنجازات 

 .وبمشاركة الجميع

  تعمل على الكهرباء بالمملكةباصات نقل  23/02/2013 

هذه الخطوة للتعريف بالسيارات والباصات التي تعمل على الطاقة البديلة الجديدة  تهدفو

 .التي تطرحها الشركة كأحد حلول النقل وإيجاد البدائل النظيفة والرفيقة بالبيئة

  دراسة وطنية لَوفَيات حديثي الوالدة تتناول مواطن الخلل في النظام الصحي 23/02/2013 

هدفت ، التي "وما حول الوالدة في االردنالدراسة الوطنية لوفيات االطفال حديثي الوالدة "

 لتوفير بيانات موثوقة حول وفيات األطفال حديثي الوالدة وما حول الوالدة

 منظمات مجتمع مدني تعقد مزاداً لبناء شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص  23/02/2013 

بناء شراكات استراتيجية بين  طرح برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني، مبادرة هدفها

إلى تنمية المجتمع المحلي تهدف منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتنفيذ مشاريع 

 في محافظتي عمان والزرقاء

  بدء الحوسبة الصحية لمستشفيي األميرة رحمة واألميرة بديعة 23/02/2013 

اءة حوسبة المستشفيات الى الوصول بها ألفضل المعايير الدولية إلى جانب الكف وتهدف

 االقتصادية

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124990-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124833-أهالي-بيت-اكسا-يطالبون-الحكومة-بتحمل-مسؤولياتها-تجاه-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124833-أهالي-بيت-اكسا-يطالبون-الحكومة-بتحمل-مسؤولياتها-تجاه-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124617-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124618-تطوير-نظامنا-الديمقراطي-لخدمة-جميع-الأردنيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124618-تطوير-نظامنا-الديمقراطي-لخدمة-جميع-الأردنيين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124599-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124526-الملك-يطرح-ورقته-النقاشية-الثانية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124509-باصات-نقل-تعمل-على-الكهرباء-بالمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124454-دراسة-وطنية-لوَفَيات-حديثي-الولادة-تتناول-مواطن-الخلل-في-النظام-الصحي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124454-دراسة-وطنية-لوَفَيات-حديثي-الولادة-تتناول-مواطن-الخلل-في-النظام-الصحي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124451-منظمات-مجتمع-مدني-تعقد-مزاداً-لبناء-شراكات-مجتمعية-مع-القطاع-الخاص.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124451-منظمات-مجتمع-مدني-تعقد-مزاداً-لبناء-شراكات-مجتمعية-مع-القطاع-الخاص.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124443-بدء-الحوسبة-الصحية-لمستشفيي-الأميرة-رحمة-والأميرة-بديعة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124443-بدء-الحوسبة-الصحية-لمستشفيي-الأميرة-رحمة-والأميرة-بديعة.html
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إلى حوسبة القطاع  تهدفوهي شركة غير ربحية رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، 

 .الصحي العام في المملكة

  تحديات مستقبلية ومشاريع للحد من استنزاف الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة... البيئة 25/02/2013 

ة الشمسية في األبنية؛ لغاية استعمالها في تبريد المباني إلى استخدام الطاقيهدف فإنه 

 .وتدفئتها، وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية

  إلعداد تقرير المراجعة األممية الشاملة« إنسان»إطالق تحالف  25/02/2013 

التحالف الذي يعكف على رصد تطورات حقوق اإلنسان في المجال االقتصادي  يهدفو

 ...واالجتماعي

  إلعداد تقرير المراجعة األممية الشاملة« إنسان»إطالق تحالف  25/02/2013 

الى تحسين وضعية حقوق اإلنسان على ( UPR)فكرة االستعراض الدوري الشامل  تهدفو

 في األمم المتحدة 231أرض الواقع في كل من الدول األعضاء ال 

  بالمفرق" قائمة الشعب"إحراق المقر االنتخابي لـ 22/02/2013 

الى التأثير على إرادة الناخبين الحرة واثارة الرعب يهدف ودانت في بيانها هذا الفعل الذي 

 والمخاوف لدى الجمهور

تحيي الذكرى الثالثة النطالق الحراك اإلصالحي الجمعة « الشعبيةمسيرة الشرعية » 22/02/2013 

  المقبلة

اها القائمون عليها، " مسيرة الشرعية الشعبية"تتجه األنظار يوم الجمعة المقبل نحو  كما سم 

 إلى إرسال رسالة للنظام مفادها أن الشرعية موجودة في الشارعتهدف الذين قالوا إنها 

  فهم سياسات االتحاد األوروبي يساعد في الدفاع عن الحقوق والحريات: «تضامن» 26/02/2013 

واضح لسياسة الجوار األوروبي، خاصة في مجال حماية حقوق اإلنسان، سعت الشبكة 

 يهدفانإلصدار دليلين عمليين،  1521األورومتوسطية لحقوق اإلنسان في تشرين الثاني 

 الى تذليل العقبات

 ويهدف، "السير في متاهة االتحاد األوروبي وعالقته مع دول الجوار"الدليل األول عنوانه 

 إلى الترويج لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقية

  «بالمشاركة العامة يتحقق اإلصالح»يطلق حملة « الوطني لحقوق اإلنسان» 26/02/2013 

الحملة التي أطلقت أمس بالتعاون مع مركز رواد المستقبل وبدعم من االتحاد األوروبي، 

 التي كفلها الدستور األردنيإلى توعية المواطنين بالحقوق والواجبات هدفت 

  «الحصول على المعلومات»يطلق مبادرة لتعديل قانون « حماية الصحفيين» 26/02/2013 

إلى تطوير قانون  تهدف، "من حقك تعرف"مبادرة جديدة من نوعها في األردن بعنوان 

 ضمان حق الحصول على المعلومات

إلى تقوية وتعزيز حق مجلس النواب في المعرفة والرقابة  تهدفمبادرة من حقك تعرف "أن 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124266-البيئة-تحديات-مستقبلية-ومشاريع-للحد-من-استنزاف-الموارد-الطبيعية-وترشيد-الطاقة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124236-إطلاق-تحالف-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124236-إطلاق-تحالف-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124117-إحراق-المقر-الانتخابي-لـ-قائمة-الشعب-بالمفرق.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124088-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124088-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/124088-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123968-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123935-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123930-
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 والمساءلة

 مخبزاً بالشمع األحمر  11تغلق « الغذاء والدواء» 53/02/2013 

بشكل رئيس إلى ضمان االلتزام بشروط الصحة تهدف وأكد أن جوالت فرق الرقابة 

 والسالمة العامة واالطمئنان على نوعية المواد الغذايئة

 أبـنـاء المخـيمـات شـريحة مهمة ووالؤهم لألردن وقيادته : النسـور 53/02/2013 

ر والتشاور بشأن كيفية الى التحاويهدف رغم الظروف الجوية للمشاركة في هذا اللقاء الذي 

 .المساهمة في تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة

  آخر عن العمل 01مخبزا وتوقف  11إغالق  59/02/2013 

 ...بشكل رئيس الى ضمان االلتزام بشروط الصحة والسالمة العامةتهدف واكد ان الجوالت 

  إجراءات للحد من تهريب البنزين السعودي: الجمارك 59/02/2013 

بصورة اساسية الى ترسيخ مبدأ يهدف شركة تحت مظلة البرنامج الذي  25ووصلت الى حد

 الشراكة الحقيقة بين الجمارك

  يقر نتائج دراسة حول وفيات حديثي الوالدة« األعلى للسكان» 59/02/2013 

الدراسة التي نفذت بالتعاون بين المجلس ووزارة الصحة ومنظمة األمم المتحدة  تهدفو

 (اليونيسيف)للطفولة 

  «اقترع سراً يكن صوتك حرا»يطلق حملة « الوطني لحقوق اإلنسان» 59/02/2013 

الحملة الى توعية الناخبين بأهمية المشاركة الحرة في االنتخابات، إضافة الى شرح  تهدفو

 االضافة الجديدة التي تضمنها القانون الحالي

  اعتماد األكاديمية الدولية من قبل منظمتين تربويتين عالميتين 59/02/2013 

قة امتدت ثمانية عشر شهرا ؛  هدفت وقامت االكاديمية بعد الزيارة بإجراء دراسة ذاتي ة معم 

 .إلى تعزيز برامج المدرسة وعملياتها

  جمعية خليل السالم تنظم محاضرة عن التغذية والبشرة 59/02/2013 

منها الى زيادة الوعي لدى تهدف استكماال لنشاطات الجمعية ومحاضراتها الصحية التي 

  .المراة ومساعدتها في الحفاظ على صحتها

  هيئة مستقلة لإلشراف على المسالخ دون ميزانيات إضافية ؟ 53/02/2013 

عمان وتضم اللجنة الجهات ذات العالقة، ووزارات الزراعة والصحة والبلديات وأمانة 

إلى تحديد الجهة الحكومية التي تملك  تهدفالكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و

 أقوى صالحيات قانونية

  والبلديات «األمانة»هيئة مستقلة لإلشراف على مسالخ  56/02/2013 

وتضم اللجنة الجهات ذات العالقة، ووزارات الزراعة والصحة والبلديات وأمانة عمان 

إلى تحديد الجهة الحكومية التي تملك  تهدفالكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123596-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123588-النسـور-أبـنـاء-المخـيمـات-شـريحة-مهمة-وولاؤهم-للأردن-وقيادته.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123494-إغلاق-15-مخبزا-وتوقف-45-آخر-عن-العمل.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123491-الجمارك-إجراءات-للحد-من-تهريب-البنزين-السعودي.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123417-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123415-
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123414-اعتماد-الأكاديمية-الدولية-من-قبل-منظمتين-تربويتين-عالميتين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123414-اعتماد-الأكاديمية-الدولية-من-قبل-منظمتين-تربويتين-عالميتين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123405-جمعية-خليل-السالم-تنظم-محاضرة-عن-التغذية-والبشرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123405-جمعية-خليل-السالم-تنظم-محاضرة-عن-التغذية-والبشرة.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123281-مصدر-هيئة-مستقلة-للإشراف-على-المسالخ-دون-ميزانيات-إضافية-؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123281-مصدر-هيئة-مستقلة-للإشراف-على-المسالخ-دون-ميزانيات-إضافية-؟.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/123044-هيئة-مستقلة-للإشراف-على-مسالخ-
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 أقوى صالحيات قانونية

  توقيع اتفاقية تأمين الحماية األمنية لشركات التأمين 51/02/2013 

 ان هذا التعاون ما هو إال استمرار لعمل مشترك سابق بين الجانبين في العديد من المجاالت،

في مجملها إلى تجسيد  تهدفبعضها رأى النور واألخر ما زال طور االستكمال، والتي 

 .التعاون بين مختلف المؤسسات الرسمية والشركات بما فيه مصلحة الوطن والمواطن

  دورة حول مهارات النجاح في العمل بالجامعة األلمانية األردنية 51/02/2013 

واصل واحترام هذه الدورة التدريبية الى إكساب المشاركين مهارات اإلتصال والت تهدفو

 التنوع في بيئة العمل

  بازار خيري لدعم جمعية األسر التنموية في فيالدلفيا 52/02/2013 

الى ترويج المنتجات االردنية، وتشجيع  يهدفكان "وأوضح أن البازار الذي استمر ليومين 

 ".صناعة الحرف التقليدية، ودعم هيئات المجتمع المحلي الخيرية

 

 

عربي ودولي-السبيل  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 العالم أنباء موجز 31/05/2013 

الى  يهدفتوصلت بورما الخميس الى اتفاق سالم مبدئي مع متمردي اقلية الكاشين االتنية 

 .انهاء اخر اكبر الحروب االهلية التي مزقت البالد وادت الى نزوح عشرات االف السكان

 إيران في لرشاوى دوالر مليون 398 "توتال" تغرم واشنطن 31/05/2013 

الى مكافحة الفساد في دول اجنبية من قبل  يهدفالذي " قانون مكافحة الفساد الخارجي"

 .الشركات التي تتمتع بوجود بارز في الواليات المتحدة

 بالقدس استيطانية وحدة ألف بناء يقرر االحتالل ..للسلطة جديدة صفعة 31/05/2013 

 ".نياهوالضغط على نت"إلى  يهدفوأن االعالن 

 ينقطع لم لكنه تأثر لحماس اإليراني الدعم :الحية 30/01/2013 

ألمرين أولها  يهدفالسلوك األمريكي في الوالية الثانية للرئيس باراك أوباما في المنطقة "

 ."..تحسين صورة إسرائيل وتخفيف األضرار

 الخميس العالم أخبار موجز 30/05/2013 

للمشاركة في المؤتمر الدولي في جنيف في " دعوة شفوية"ومن جهة اخرى، تلقت ايران 

 الى محاولة ايجاد مخرج للنزاع السوري يهدفيونيو الذي /حزيران

 0جنيف في شاركةالم يدرس المعارض واالئتالف طهران في سوريا حول مؤتمر 30/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122834-توقيع-اتفاقية-تأمين-الحماية-الأمنية-لشركات-التأمين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122834-توقيع-اتفاقية-تأمين-الحماية-الأمنية-لشركات-التأمين.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122833-دورة-حول-مهارات-النجاح-في-العمل-بالجامعة-الألمانية-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122833-دورة-حول-مهارات-النجاح-في-العمل-بالجامعة-الألمانية-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122738-بازار-خيري-لدعم-جمعية-الأسر-التنموية-في-فيلادلفيا.html
http://www.assabeel.net/old/local-news/local/122738-بازار-خيري-لدعم-جمعية-الأسر-التنموية-في-فيلادلفيا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/144080-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/144059-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-398-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/144033-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/143961-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143954-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/143909-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%812.html
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التسوية السياسية واالستقرار "الذي يحمل شعار -طهران من هذا المؤتمر  وتهدف

إلنهاء العنف في سوريا والتوصل إلى تسوية  -كما تقول-إلى تمهيد الطريق  -"اإلقليمي

إلى إيجاد حل عملي لألزمة  يهدفكما . سياسية، وتنظيم انتخابات تحت إشراف دولي

 .السورية بالطرق السياسية والسلمية

 .المؤتمر إلى التمهيد لمؤتمر جنيف الثاني حسب الوزارة يهدفكما 

 القصير أحداث حول بتحقيق يطالب اإلنسان حقوق مجلس أمام قرار مشروع 30/05/2013 

الهادفة الى تنظيم " نسف الجهود"الى  يهدفوطرح تساؤالت حول ما اذا كل هذا االمر 

 .المؤتمر الدولي حول سوريا

تسليم اسلحة غير "النزاع بما يشمل " الى عسكرة تهدف"كما عبر عن معارضته العمال 

 ."مشروعة الى مسلحي المعارضة

  جريح في العراق منذ بداية أيار 1344قتيل و 144أكثر من  29/05/2013 

إلى اخراج االزمة السياسية من  يهدفان من مسؤولية السياسيين التحرك فورا وبدء حوار "

 ..."الطريق المسدود الذي وصلت إليه

 رئيس المؤتمر الوطني في ليبيا دمحم المقريف يستقيل اليوم  28/05/2013 

وأثناء وجوده في المنفى طاردته أجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في 

 .الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة تهدفالثمانينات 

  شرق أفغانستان« الناتو»مقتل جندي من  28/05/2013 

 تهدف، وهي 1522ماليين يورو لعمل المهمة حتى نهاية  259وتم تخصيص ميزانية بقيمة 

 «إرساء قوات شرطة دائمة وناجعة وذلك تحت إشراف أفغاني»الى 

 ستة قتلى في احتجاجات مستمرة بغينيا 26/05/2013 

االنتخابات التشريعية إلى استكمال التحول إلى الحكم المدني بعد انقالب عسكري  تهدفو

 .1559وقع عام 

 الخميس العالم أخبار موجز 23/05/2013 

الى  تهدفساء الدول او الحكومات االوروبية على مهمة مدنية لالتحاد االوروبي وافق رؤ

 .مساعدة ليبيا على السيطرة على حدودها بشكل افضل

 األهلية الحرب من تحذر وكندا العراق في بالعنف يندد األوروبي االتحاد 22/05/2013 

االتحاد االوروبي يقف الى جانب الشعب العراقي في مقاومة هذا العنف "ت اشتون ان وقال

 ."على ما يبدو الى زرع الخالفات الطائفية وزعزعة استقرار البالد يهدفالذي 

 الجزائريين تطمئن ال بوتفليقة صحة تحسن حول الحكومة تصريحات 22/05/2013 

على الرغم من البيانات والتصريحات التي أطلقها اكثر من مسؤول، "واكدت الصحيفة انه 

 )...(إلى طمأنة الجزائريين على صحة الرئيس هدفتوالتي 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143893-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/143698-أكثر-من-500-قتيل-و1300-جريح-في-العراق-منذ-بداية-أيار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143515-مقتل-جندي-من-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143216-ستة-قتلى-في-احتجاجات-مستمرة-بغينيا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/143216-ستة-قتلى-في-احتجاجات-مستمرة-بغينيا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142831-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142747-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142588-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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 السوري النظام بسقوط التفاوض يربط الخطيب 20/05/2013 

لتوحيد  يهدفحزب التنمية الوطني السوري تحت رعاية وزارة الخارجية اإلسبانية، و

 .السورية موقف المعارضة وإطالق مبادرة سياسية جديدة إليجاد حل سلمي لألزمة

 األنبار في ''التهدئة'' لـ جديدة مبادرة ..العراق 19/05/2013 

طرح رجال عشائر بالتنسيق مع لجان تنسيق االعتصام في مدينة الرمادي بمحافظة األنبار 

 إلى نزع فتيل التوتر والتهدئة بعد تصاعد أعمال العنف تهدفالعراقية، مبادرة جديدة 

نتيجة هذا التدهور المريب "تداعيات خطيرة "تبر النجيفي في بيانه أن العراق يعيش واع

إلى اشعال الفتنة بين مواطنيه واضعاف إرادته وعزمه  تهدف.. الذي تقف خلفه قوة ظالمية

 ."ووحدته وتمزيق نسيجه االجتماعي

 ليبيا؟ في عسكريا المتحدة الواليات ستتدخل هل 19/05/2013 

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن القوات األمريكية وضعت 

 إلى اعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية األمريكية تهدفخططا  

 المخدرات تعاطي مع للتساهل تدعوان األميركتان 18/05/2013 

تقرير منظمة الدول األميركية التي تضم دول األميركتين الشمالية والجنوبية ويهدف 

 بسياسات مكافحة المخدراتالخمس والثالثين، إلى بدء حوار بين دول المنظمة فيما يتعلق 

 األمني التدهور يناقش البرلمان ..العراق 18/05/2013 

نتيجة هذا التدهور المريب الذي تقف خلفه قوة " تداعيات خطيرة "أن العراق يعيش 

 ."..إلى إشعال الفتنة بين مواطنيه تهدفظالمية، 

 المصري؟ الرئيس على االنقالب حملة يقود من ..بالتفاصيل 15/05/2013 

دعم "إلى أن الحملة تستهدف نشر الفوضى وتهديد االستقرار في البالد لـ" تاج الدين"وأشار 

 "إلى إسقاط النظام المصري تهدفمصالح عصابات وجهات دولية خارجية 

 االستجوابات لرفضهم جماعية استقاالت يقدمون الكويت وزراء 14/05/2013 

إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل  تهدففيما رأى آخرون أن االستجوابات 

 .وزاري إلبعاد بعض الوزراء الذين ال يحظون برضا نيابي

 ثالثاءال العالم أخبار موجز 14/05/2013 

لسحب الثقة من الرئيس المصري االسالمي  تهدف" تمرد"جمعت حملة معارضة تحت اسم 

 دمحم مرسي

 بوتين مع محادثاته بعد سوري بحل متفائل كاميرون 14/05/2013 

وكانت تقارير صحفية كشفت األسبوع الماضي أن كاميرون يسعى إلى عقد قمة طارئة في 

 إلى إيجاد حل للصراع المتصاعد في سوريا تهدفلندن، 

 وإيران ''الذرية'' لمفاوضات عاشرة جولة 13/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/142374-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/142168-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142089-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/142016-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141984-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141605-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141431-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141379-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141312-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141203-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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يبدو أن إيران تحاول مرة جديدة إقامة حد أدنى من المناقشات قبل أن يصدر المدير العام "

 ."إلى الحد من االنتقادات تهدفلوكالة الطاقة الذرية تقريره، في مبادرة محسوبة 

 االثنين العالم أخبار موجز 13/05/2013 

التنبه وضبط "عبر هجمات آخرها تفجيرا الريحانية، داعيا مواطنيه الى " سيناريو كارثي"

 ."الى جر تركيا الى المستنقع السوري يهدفالنفس في مواجهة اي استفزاز 

 «كارثي سيناريو» إلى تركيا جر تريد دمشق :أردوغان 13/05/2013 

التنبه وضبط "عبر هجمات آخرها تفجيرا الريحانية، داعيا مواطنيه الى " سيناريو كارثي"

 ."ى المستنقع السوريالى جر تركيا ال يهدفالنفس في مواجهة اي استفزاز 

 بالخليج لأللغام كاسحة غواصات تنشر واشنطن 12/05/2013 

، ومناورات إلزالة "حماية التجارة الدولية"إلى  تهدفوتتضمن المناورات، عمليات دفاعية 

 األلغام وعمليات لألمن البحري

 ورياس مع الحدود قرب تركيا جنوب مفخختين سيارتين تفجير في القتلى عشرات 12/05/2013 

مصابا اصيبوا بجروح بالغة،  13وأكد غولر أن حصيلة التفجيرين مرشحة لالرتفاع ألن 

الى تقويض عملية السالم التي بدأتها انقرة قبل اشهر عدة مع  يهدف" استفزاز"متحدثا عن 

 .المتمردين االكراد

إلى االنتقام من الشعب التركي، ومعاقبته على مواقفه المشرفة  تهدف"وأضاف ان الهجمات 

 في الوقوف إلى جانب الشعب السوري

 جسدية تفتيش بعمليات المعتقلين يهددون غوانتانامو في الجنود 12/05/2013 

" إخافة"الى  يهدفأنه " ةمثير للصدم"واعتبر المحامي الذي وصف هذا اإلجراء بأنه 

 ."إضافة صعوبة جديدة على إضرابهم عن الطعام"، و"ثنيهم عن لقاء محاميهم"المعتقلين، و

 أنقرة تلّمح إلى توّرط األسد... قتيال في تفجيرات تركيا 04 11/05/2013 

إلى االنتقام من الشعب التركي، ومعاقبته على مواقفه المشرفة  تهدف"ات واضاف ان الهجم

 في الوقوف إلى جانب الشعب السوري

 سوريا صواريخ لبحث بوتين يلتقي نتنياهو 11/05/2013 

لمنع نقل أسلحة متطورة إلى حزب هللا المتحالف مع سوريا وفق  تهدفوكانت تل أبيب 

 .مسؤول إسرائيلي كبير

 المسلمين اإلخوان جماعة في قيادي اغتيال محاولة يدين النور حزب رئيس 11/05/2013 

 تهدفقيادات سياسية أخرى من قبل جهات ال تريد االستقرار لمصر وتكرار الحادث مع "

 ."إلى نشر الفوضى

 المتطرفين لمواجهة سوريا أكراد تدرب العراق كردستان إقليم حكومة :«تايمز لفايننشا» 11/05/2013 

ألغراض دفاعية ال »وأضاف بارزاني أن  تدريب األكراد السوريين في شمال العراق هو 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141178-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/141129-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/141035-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140939-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/140921-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140845-(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB3)-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-40-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140845-(%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB3)-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-40-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/140835-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140800-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/140780-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2%C2%BB-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86.html
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 إلى التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا يهدفهجومية وال 

 مبكرة انتخابات وإجراء الحكومة استقالة إلى يدعو العراقي البرلمان رئيس 30/04/2013 

وأعلن النجيفي في بيان أصدره عن مبادرة وجهها الى كافة رؤساء االحزاب السياسية 

 ..."والتداول السلمي للسلطة)...( تكريس المصالحة الوطنية "الى  تهدف

 ابيب تل سيزور قطر امير :''اسرائيل صوت'' 29/04/2013 

خالل شهر تشرين الثاني القادم في " اسرائيل"الشيح حمد بن خليفة ال ثاني سيصل الى 

 ...وقطر" اسرائيل"الى ايجاد السبل الكفيلة بتوثيق التعاون بين  تهدفزيارة رسمية 

 مبارك عن باإلفراج قرار وإلغاء النيابة طعن قبول 28/04/2013 

الى تحسين مستوى أداء الوزارات وأضاف أن المشاورات  يهدفوقال المتحدث إن التعديل 

 .التزال جارية فيما يتعلق بهذه التغييرات

 بأفغانستان طيار بدون طائرات استخدام ضد يتظاهرون بريطانيون 27/04/2013 

الى تعزيز قوات التحالف في افغانستان حيث ينتشر تسعة االف  تهدفوهذه الطائرات التي 

 جندي بريطاني

 نيويورك في هجوم شن يعتزمان كانا بوسطن تفجيرات منفذا 25/04/2013 

الى القدوم الى  يهدفاناالف بي اي على ما يبدو انه وشقيقه كانا ( جوهر)وابلغ "وتابع 

 ."نيويورك بالسيارة وتفجير عبوات ناسفة اضافية في ساحة تايمز سكوير

 الحويجة؟ اعتصام اقتحام بعد ماذا 25/04/2013 

للبحث عن مطلوبين متهمين بقتل وجرح  هدفتأن عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة 

 .عدد من أفراد الجيش العراقي الجمعة الماضية

 الموساد لصالح تعمل بسيناء تجسس شبكة ضبط 21/04/2013 

أن زيارة وزير الدفاع األميركي الذي يصل إسرائيل اليوم في إطار جولة في الشرق 

 ...إلى إبرام صفقات سالح بحجم غير مسبوق في المنطقة تهدفاألوسط، 

 مسبوقة غير أميركية سالح صفقات :يديعوت 21/04/2013 

باألساس إلى مرابطة قوة هجومية إستراتيجية  تهدفوأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات 

 .على األراضي التركية قبل المواجهة العسكرية مع إيران بسبب برنامجها النووي

قانون مكافحة "إلعطاء فرصة إلجراءات تشريع  يهدفووفق الصحيفة فإن التمديد 

 .1522آب /الذي يبحث في لجنة الدستور في الكنيست منذ أغسطس" اإلرهاب

 العراق انتخابات تسبق وتفجيرات مظاهرات 20/04/2013 

إلى عرقلة  تهدفونقل عن الجهات المنظمة العتصام الرمادي قولها إن هذه اإلجراءات 

 .وصول المصلين إلى ساحة الكرامة

 إيراني تهديد ألي للتصدي بأسلحة واإلمارات السعوديةو «إسرائيل» ستزود واشنطن 20/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139381-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139295-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/139050-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138988-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138742-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138652-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A9%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138234-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138231-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/138030-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/138015-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
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الى تدمير أجهزة رادار  تهدفستشتري صواريخ جديدة " إسرائيل"وتابعت الصحيفة أن 

 الدفاع الجوي المعادية،

 «القضاء تطهير»بـ للمطالبة اليوم القاهرة في مليونية 19/04/2013 

إلى تسييس القضاء لصالحهم تحت دعوى  يهدفونوزعم البيان أن الداعين لتظاهرات اليوم 

 .التطهير مستغلين المطالبات الثورية والوطنية بتطهير القضاء المصري

 التوافق حكومة تشكيل مشاورات ببدء تطالب فصائل 18/04/2013 

إلى إبقاء االنقسام الكارثي، محذرة من  تهدفوأعربت الفصائل عن رفضها أي ضغوط 

 ."..اآلثار الضارة لتعويم الحكومة الحالية"

 السوري االئتالف في األهلي للسلم مجلس 18/04/2013 

إلى توحيد النسيج االجتماعي السوري ليست حلما، بل هي  تهدفأن هذه المبادرة التي 

 .عملية إلعادة ما كان موجودا فعال وفقده الشعب السوري بسبب النظام

 وتشكيالتها المسلحة قواتها حجم عن مرة الول تكشف الصين 16/04/013 

القوات الصينية إلى الحفاظ على المصالح الوطنية فيما وراء البحار، وال تسعى إلى  تهدف"

 ."2..تعزيز وجودها في الخارج

 اإليراني بوشهر مفاعل وضع خطورة من تحذر الخليج دول 15/04/2013 

إلى  يهدفوقال األمين العام لمجلس التعاون الخيجي عبد اللطيف الزياني إن هذا االجتماع 

 ..."ما يستوجبه هذا الحادث من ضرورة تدارس تداعيات هذه الهزة"دراسة 

 تحذر وواشنطن الشرقي ساحلها على صواريخ تحرك الشمالية كوريا 12/04/2013 

المسؤولين « إتعاب»إلى  تهدفوذكر مصدر استخباراتي ان خطوة الشمال األخيرة هذه 

 ...الكوريين الجنوبيين واألميركيين أكثر فأكثر

 عريقة آثار وتدمير البراق ساحة في عميقة حفريات 12/04/2013 

إلى تنفيذ مخططات تهويدية  تهدفوقالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث إن الحفريات 

 عمالقة

لقريب، في مرحلة ضمن سلسلة مشاريع تنوي المؤسسة اإلسرائيلية إقامتها في المستقبل ا

 .إلى تغيير ساحة البراق بشكل جذري تهدفقال عنها المراقبون إنها 

 شروط دون مفاوضات إلى ستقود كيري خطة :محللون 11/04/2013 

لدفع التنمية  تهدفيسعى وزير الخارجية األمريكي جون كيري عبر خطته الجديدة التي 

 االقتصادية في الضفة الغربية المحتلة إلى إيجاد أرضية

إلى إحياء  تهدفالمحلل السياسي مصطفى الصواف رأى في زيارة كيري المنطقة أنها 

 عملية تصفية القضية الفلسطينية من خالل خدمة المشروع اإلسرائيلي

للعودة " ماء الوجه"إليجاد أرضية أو مخرج لحفظ  تهدفوبين أن الجهود المبذولة حالي ا 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137907-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%C2%BB.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/137892-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/137856-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/137557-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/137319-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136945-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136911-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136829-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7.html
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 للمفاوضات

 تحقيق إلجراء أمريكية ودعوة بمصر الطائفي بالعنف منددة مظاهرة 11/04/2013 

إلى اجتذاب  تهدفقال المتحدث باسم جبهة اإلنقاذ حسين عبد الغني إن هذه الخطوة 

 المعارضين بالطبع

 دارفور إعمار إلعادة دوالر مليار نصف بتقديم تتعهد قطر 09/04/2013 

المؤتمر الذي انطلق االحد واختتم أمس االثنين، الى دعم استراتيجية اعادة بناء اقليم  يهدفو

 .من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين دارفور بعد عقد

 المفاوضات الستئناف لعباس عرضا قّدم كيري :فلسطيني مسؤول 09/04/2013 

لمنع األقلية العربية في  يهدفأن إصرار نتنياهو على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة؛ 

 من المطالبة بحقوق قومية بعد اتفاق فلسطيني إسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية" لإسرائي"

 أيام خالل سوداء أعماالً  ستشهد مصر :شفيق 08/04/2013 

لذلك  تهدفأدعو النتخابات رئاسية مبكرة، وأتفق مع كل الدعوات التي "وأضاف شفيق 

 "...خاصة بعد فشل اإلخوان في تحقيق أي تقدم ملموس

 والبرادعي صباحي مع التحالف يدرس شفيق 08/04/2013 

لذلك خاصة بعد فشل اإلخوان في تحقيق أي تقدم  تهدفوأتفق مع كل الدعوات التي 

 .، بحسب تقديره"ملموس

 دارفور اعمار العادة دوالر مليار نصف بتقديم تتعهد قطر 08/04/2013 

المؤتمر الذي انطلق االحد ويختتم اليوم االثنين، الى دعم استراتيجية اعادة بناء اقليم  يهدفو

 .دارفور بعد عقد من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين

 البحري غزة حصار لرفع بالتدخل ومصر تركيا يطالبون صيادون 07/04/2013 

إلى  يهدفمنع إسرائيل للصيادين الفلسطينيين من الصيد إال في مسافة محدودة متعمد و"

 ."حرمانهم من موسم صيد أسماك السردين الذي يعتمدون عليه لسد كافة احتياجاتهم

 السابق األميركية المخابرات مدير مع التحقيق 07/04/2013 

للتأكد من أن بتريوس لم يمرر  تهدفوأشارت صحيفة يو أس توداي إلى أن هذه التحقيقات 

 .بعض الملفات الحساسة إلى برودول أو أن هذه الملفات لم تكن محفوظة في أماكن آمنة

 الشفافية تتبنى إسبانيا في المالكة العائلة 07/04/2013 

وافقت األسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب، بموجب قانون جديد 

إلى استعادة الثقة في النظام السياسي الذي قوضته قضايا الفساد واألزمة  يهدفللشفافية 

 .االقتصادية

 كيري من جديدة أفكاراً  تنتظر الفلسطينية السلطة 07/04/2013 

زيارة كيري الى بحث امكان احياء عملية التسويه المتوقفة بين السلطة واالحتالل  تهدفو

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136813-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136486-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136463-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136420-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136406-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136364-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136226-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136209-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136140-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/136133-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A.html
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 .االسرائيلي منذ اكثر من عامين

 البشير مع للحوار "شروطا" يضعون عنهم مفرج معتقلون 06/04/2013 

من  يهدفغير جدية وأنه "وبررت المعارضة رفضها في حينها بأن دعوة البشير للحوار 

 ."ية للمعارضةخاللها إلى كسب مزيد من الشرعية لتكريس سلطته عبر مشاركة ديكور

 الدولية والقوى إيران بين اتفاق ال 06/04/2013 

إلى  تهدفبدأت القوى العالمية وإيران السبت يوما ثانيا وأخيرا من المحادثات النووية التي 

 .كسر جمود دام عقدا من الزمان، والتوصل إلى حل

 بالستية بصواريخ دمشق يقصف النظام 06/04/2013 

وتنتقد روسيا نداءات الغرب ودول عربية لتخلي األسد عن السلطة، وعرقلت باالشتراك مع 

الى الضغط على األسد إلنهاء  تهدفالصين صدور ثالث قرارات في مجلس االمن كانت 

 .العنف

 المصرية التشريعات تشويه يحاولون مستفيدون :«السبيل» لـ حشمت 06/04/2013 

سيسمح له بالعمل في أن من يسمح للمنظمات األهلية المصرية والعربية بالعمل في بلده 

 ...في نشاطها إلى نشر توجهات أو سياسات أحزاب سياسية أجنبية تهدفمصر، على أال 

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 03/04/2013 

واصدر الرئيس السوري بشار االسد مرسوما يفرض عقوبات تصل الى االعدام او السجن 

اما الى  تهدفمدى الحياة على من يقترف جريمة خطف، وهي ظاهرة تزداد انتشارا و

 .الحصول على فديات مالية او تستند الى خلفية مذهبية

 تغير في موقف أمريكا من التسليح: «االئتالف السوري» 01/04/2013 

أن االئتالف سيبدأ خالل أيام تحركا  لشغل مقعد سورية في منظمة التعاون اإلسالمي؛ تمهيدا  

 .مقعد دمشق في األمم المتحدة أيضاإلى أن يشغل االئتالف  يهدفلتحرك أوسع 

 والمعارضة الثورة قوى الئتالف العربية بالجامعة سوريا مقعد منح 25/03/2013 

استقالتي من االئتالف الوطني كي أستطيع العمل بحرية ال يمكن توفرها ضمن  أعلن"

إلى حرية شعبنا وستكون  يهدفونالمؤسسات الرسمية، سنتابع الطريق مع إخواننا الذين 

 ."هناك رسائل وتفاهمات مع كل األطراف التي تشاركنا اآلالم واآلمال

 بالقاهرة المدني العصيان لدعوات ضعيفة استجابة 24/03/2013 

وذكر الداعون للعصيان المدني أنه موجه ضد سياسات الرئيس المصري دمحم مرسي 

 للتضامن مع محافظة بورسعيد االستراتيجية يهدفوجماعة اإلخوان المسلمين و

 لخميسا العالم أخبار موجز 21/03/2013 

الى منع  تهدفدعي قادة جمهورية قبرص الى اتخاذ قرار اليوم الخميس بشان خطة بديلة 

 ...افالس البالد

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/136068-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/136067-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/136001-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135997-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%C2%BB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/135633-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/135257-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/134351-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130338-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133940-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3.html
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 جديدة أقاليم 6 إلى اليمن بتقسيم مقترح 20/03/2013 

هذا المقترح إلى معالجة الشكاوى التي تقول إن الثروات الرئيسية في اليمن تتركز  ويهدف

 في العاصمة صنعاء

شخصية تمثل مختلف التيارات والقوى السياسية تشارك في الحوار  355يشار إلى أن نحو 

 لوضع أسس توافقية إلدارة العملية السياسية يهدفالذي 

 سوريا ثورة حكومة يرأس اتصاالت خبير ..هيتو 19/03/2013 

دعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والعدالة والحريات "التحالف إلى  يهدفو

 ."المدنية واحترام القانون

 االثنين العالم أخبار موجز 18/03/2013 

تظاهر االالف من انصار الحراك الجنوبي مساء االحد في عدن جنوب اليمن ضد الحوار 

الى وضع دستور جديد للبالد قبل تنظيم  يهدفالوطني الذي يبدأ االثنين في صنعاء و

 .انتخابات عامة

 غزة في الفصائل يوحد والقدس األسرى نصرة ماراثون 15/03/2013 

نقل معاناتهم للعالم بلغة "من خالل المارثون إلى  يهدفونوأشار إلى أن الفلسطينيين 

 ."رياضية جديدة تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم ويفهمها الجميع

 السوري للداخل تنطلق العربية الحصار كسر قوافل 14/03/2013 

لتسليط الضوء على معاناة  تهدفتشهد الذكرى الثانية للثورة السورية، أنشطة مختلفة، 

 .شهرا مضت، وتقديم الدعم المعنوي والمادي له 21الشعب السوري المستمرة خالل 

 08 للمرة العراقيب قرية يهدم االحتالل 13/03/2013 

الى السيطرة االسرائيلية الكاملة عليه  تهدفحيث تتعرض النقب لحملة تهويد شرسة 

  .الغراض استيطانية وعسكرية احتاللية

 اإليراني الرئيس ضد غضب موجة يثير امرأة احتضان 10/03/2013 

وانتقد عدد من البرلمانيين والسياسيين اإليرانيين رد فعل أحمدي نجاد على وفاة شافيز، 

 .إلى إثارة التوتر واالنقسام قبيل االنتخابات الرئاسية القادمة يهدفواعتبروه موقفا سياسيا 

 مستقبلهم على يصوتون فوكالند سكان 10/03/2013 

إلى مواجهة مطالبة  يهدفيصوت سكان جزر فوكالند اليوم األحد في استفتاء على السيادة 

 .األرجنتين المتزايدة بالسيادة على الجزر التي تحكمها بريطانيا

 عماره ترهيب إلى يهدف األقصى اقتحام :األقصى مؤسسة 10/03/2013 

إلى ترهيب عماره وتقليل عدد  يهدفواالعتداء الوحشي على المصلين والمصليات 

 المصلين فيه

 المصري واألمن محتجين بين مواجهات في قتيل 09/03/013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/133868-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133764-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/133643-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133306-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/133276-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/133063-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-48.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132664-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/132583-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/132501-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132452-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html
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إلى  يهدفوأوضحت الصحيفة األمريكية في تقرير لها على موقعها اإللكتروني أن الحزب 

 نشر خمسة آالف مقاتل آخر في وسط مدينة حمص السورية خالل الشهر الجاري

 المصرية االنتخابات لخوض ''األمة'' تحالف تدشن إسالمية أحزاب 7 09/03/2013 

لكسر الطوق  يهدفمن جانبه قال عطية عدالن، رئيس حزب االصالح، إن التحالف 

 .، في إشارة إلى الموالين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك"الفلولي"

 اسيوالسي اإلعالمي التوظيف ..اإلسرائيلية االعتداءات بشأن مرسي تصريحات 07/03/2013 

إلى تحريض  تهدفوقد بدا واضحا  أن ردود الفعل اإلعالمية والسياسية الغربية المبالغ فيها 

 الرأي العام الغربي على الرئيس المصري

 بدقة سوريا إزاء لبنان موقف عن عبر الخارجية وزير :هللا حزب 07/03/2013 

إلى التباحث معها وإيجاد  تهدفإعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية "إن طلبه بـ

 ."الحل السياسي المالئم

 مالي شمال في المستسلمين على مالية مكافآت تعرض فرنسا 06/03/2013 

، المختطفين "للبحث حول مصير الرهائن الفرنسيين تهدفحيث تدير العمليات األمنية التي 

 .لدى الجماعات المسلحة في شمال مالي

المجموعات المسلحة، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في شمال مالي، وتهدف 

 وأبرزها جماعة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد

 عراقيين معتقلين وتعذيب بقتل جنودها اتهام في تحقق بريطانيا 06/03/2013 

الى كشف الحقيقة حول ظروف  يهدفواوضح المحامي جوناثان اكتون ديفيس ان التحقيق 

 .عراقيا 19وفاة 

ً  90 محاكمة بدء 04/03/2013  ً  إسالميا  حقوقية انتقادات وسط إماراتيا

متهمون باالنتماء إلى تنظيم سري غير "قال مدعي عام دولة االمارات ان االسالميين 

 لتي تقوم عليها الدولة بغية االستيالء على الحكمالى مناهضة األسس ا يهدفمشروع 

 الضفة من لالنسحاب زمني بجدول نتنياهو يطالب أوباما 04/03/2013 

الى  تهدفوأشارت المصادر إلى أن اوباما اوضح ان زيارته ليست زيارة مجاملة وانما 

 يةمناقشة الملف االيراني واقامة دولة فلسطين

 االثنين العالم أخبار موجز 04/03/2013 

عضوا  13وصوتت المعارضة السورية االحد في مدينة غازي عنتاب في تركيا النتخاب 

الى ادارة المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في  يهدففي مجلس محلي 

 (شمال)محافظة حلب 

ً سوري 70 ضحيتها مجزرة عن والكشف القامشلي مطار من يقتربون الثوار 02/03/2013   ا

هذه المجازر المتكررة التي ترتكبها فرق الموت التابعة للنظام، تشير "واعتبر االئتالف ان 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132445-7-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132445-7-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/132248-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/132206-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131923-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131893-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/131658-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-94-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/131603-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131590-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/131272-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-72-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B.html
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 ..."إلى نشر الرعب وتأجيج الغضب ومشاعر الكراهية تهدفإلى منهجية إجرامية واضحة 

 الجمعة العالم أخبار موجز 01/03/2013 

لتجنيب البالد اقتطاعات تلقائية ضخمة  يهدفوذلك عشية اجتماع حاسم مع قادة الكونغرس 

 .في الموازنة الفدرالية

 االستيطان تمويل بمنع األعضاء يوصي األوروبي االتحاد 28/02/2013 

وأفادت بعثة من دول االتحاد إلى القدس المحتلة في تقرير داخلي أن  االستيطان في القدس 

 إلى عرقلة حل الدولتين يهدف

د "أن  البناء االستيطاني في القدس " 1521تقرير القدس "وعدَّ االتحاد في  منهجي ومتعم 

إلى جعل من المستحيل أن  تهدفجزءا من إستراتيجية سياسية "ويشك ل " واستفزازي

 ."تصبح القدس عاصمة لدولتين

 ربعاءاأل العالم أخبار موجز 27/02/2013 

تبادلت الدول الكبرى وايران االقتراحات خالل محادثات جرت في كازاخستان ووصفت 

 الى كسر الجمود في االزمة النووية االيرانية تهدف، "مفيدة"بانها 

الى ضمان اجراء هذه االنتخابات بحد  تهدفوجلسة الحوار هذه التي اعلن مرسي انها 

 ...ئعها مباشرة على التلفزيون العاماقصى من الشفافية والحياد، تم نقل وقا

 بسوريا وإدلب حمص على بقصف قتلى 26/02/2013 

إلى  تهدفواعتبر ناشطون أن سياسة الضغط المستمر التي يتبعها النظام على أهالي المدينة 

 .إخالء المدينة بالكامل واالستحواذ على المنازل والمحال التجارية من قبل الشبيحة

 الفلسطينيين الالجئين حول تقارير تنفيان والبريطانية األمريكية السفارتان 26/02/2013 

الى تحقيق النمو االقتصادي  تهدفوان المساعدات االقتصادية التي يقدمها البلدان لألردن 

 .وتنمية المجتمع االردني

 وموريتانيا وليبيا بالنيجر القاعدة تالحق وأمريكية فرنسية طائرات 26/02/2013 

لمنع استغالل اإلرهابيين  يهدفع عمليات المراقبة لتشمل تلك المناطق توسي"ولفت إلى أن 

 ...لها في تهريب األسلحة والمعدات والعناصر المتشددة

 بالقاهرة المدني العصيان لدعوات ضعيفة استجابة 24/02/2013 

 يهدفسياسات الرئيس المصري دمحم مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين وموجه ضد 

 للتضامن مع محافظة بورسعيد االستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس

 وجيشها مصر رئاسة تستهدف إشاعة حرب 21/02/2013 

إلى استفزاز الجيش  تهدف"ويعتقد الخبير العسكري اللواء عادل سليمان أن هذه الشائعات 

 "وإحداث حالة من التوتر لعلها تعجل برحيل الرئيس مرسي

إلى  تهدفتريد خلق أزمة في السلطة، كما "إن الجهة التي تقف وراء مثل هذه الشائعات ...

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/131170-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/130970-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130838-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/130689-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130647-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/130592-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130338-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/130047-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%A7.html
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 "تحريض الجيش وقادته بالترويج لمؤامرة مزعومة عليهم من جانب الرئاسة

 باألفق يلوح مصر في العسكري االنقالب :''برس أسوشيتد'' 21/02/2013 

أن الوضع بدا خطيرا  بشكل كبير للحد الذي دفع مكتب الرئيس مرسي إلصدار بيان مساء 

 .لتهدئة المؤسسة العسكرية يهدفاالثنين الماضي، بدا وأنه 

 وأردوغان مشعل لقاء في ساخنة ملفات 19/02/2013 

أن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي وصل إلى العاصمة التركية 

 .إلى بحث العديد من الملفات الساخنة تهدفأنقرة، أمس، 

 مالي إعمار إلعادة أوروبي ؤتمرم 19/02/2013 

إلى تقييم  تهدفإن زيارته التي يقوم بها إلى مالي والمتضمنة لقاء مع رئيسها اليوم، 

 .الحاجات األولية لدى السلطات المالية

 بالقدس واإلسالمية العربية اآلثار على شرسة حملة من تحذير 19/02/2013 

كما تجري السلطة ذاتها أعمال حفر في منطقة باب حطة بالبلدة القديمة بحجة التطوير 

 .إلى تغيير معالمها الحقيقية، وفق المؤسسة دفته

 دام يوم بعد بسوريا وقصف اشتباكات 18/02/2013 

وقال عضو المجلس الوطني السوري المعارض دمحم مروح، وهو من حمص، إن عملية 

 .إلى قطع خطوط اإلمداد عن حمص تهدفحزب هللا 

 تسريح عمليات على احتجاجا يضربون سي بي البي صحافيو 18/02/2013 

واعادة النظر بشكل معمق في برمجة الشبكة  1523ومن المقرر الغاء الفي وظيفة بحلول 

 .الى خفض النفقات تهدففي سياق خطة واسعة 

 االثنين العالم أخبار موجز 18/02/2013 

اعلن الجيش السوداني االحد ان البحريتين السودانية والسعودية بدأتا في البحر االحمر اول 

 ."..تعزيز األمن واالستقرار بالمنطقة"الى  تهدفتدريبات مشتركة بينهما 

 حمص في قرى 8 باحتالل هللا لحزب واتهامات سوريا عسكريا 614 انشقاق 18/02/2013 

خل الفظ في الشؤون الداخلية السورية تساهال في مسألة تهدد السلم الصمت على هذا التد»

لقمع تطلع الشعب  يهدفواالمن االقليميين، وقبوال بتكرار هذا الفعل غير االخالقي الذي 

 «السوري نحو الحرية والكرامة

 السياسية األزمة لحلحلة القاهرة في مكثفة لقاءات 18/02/2013 

إلى تشويه صورة  تهدفإنه عندما يستمر القضاء في التحقيق في البالغات العبثية التي »

 .«ياز إلى قائمة النظم البوليسيةالمعارضة وتنتهي من دون معاقبة مقدميها، فنحن ننضم بامت

 سوريا في هللا حزب من عنصراً  10 مقتل عن أنباء :صحيفة 17/02/2013 

إلى منع سقوط  تهدفأن لدى الحزب استراتيجية في ريف حمص، وتحديدا في القصير 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129988-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129600-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129552-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/129464-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129370-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129365-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/129346-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129301-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-650-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129300-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129165-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-12-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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 بيروت اللذين يعتبران شريانين حيويين للنظام السوري - حمص ودمشق -طريقي دمشق 

 األسد جيش عن لالنشقاق أبناءهم يدعون دروز 17/02/2013 

إلسقاط النظام السوري  تهدفسيبحث في العشرين من الشهر الحالي مسودة مبادرة جديدة 

 .والتأسيس لمرحلة انتقالية

 واحد شهر في مصر تزور استخباراتية وفود 1 16/02/2013 

إلى وضع تصور مستقبلي لألوضاع السياسية الراهنة  يهدفوهو ما اعتبره خبير عسكري 

 .في البالد، وانعكاساتها على تلك الدول

ً  تضرب تركيا 16/02/2013  ً  السوري للجيش أهدافا  أراضيها في قذيفة سقوط على ردا

إلى تسليم السلطة من طرف آلخر وتصر  يهدف لكنه قال إن السلطات ترفض أي حوار

 .على أنه يجب اجراء المفاوضات الرسمية على أرض سورية

 ضبابية؟ أم مشبوهة أدوار ..األمريكي السالم معهد 16/02/2013 

وشكل ذلك المؤتمر حسب مراقبين منعطفا  مهما  ومؤشرا  قويا  على بداية سياسة جديدة 

 .إلى اإلطاحة بالنظام في السودان تهدف

 بجيبوتي الجفاف ضحايا شخص ألف300  14/02/2013 

إلخراج الوطن مما  تهدفوخفض اآلثار السلبية له من خالل وضع إستراتيجية فعالة 

 .وصفها بالمعضلة الطاحنة

 الثانية الرئاسية واليته في إصالحاته خطة يعلن أوباما 14/02/2013 

اعلن اوباما اطالق محادثات رسمية بين الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي حول معاهدة 

 …الى اقامة منطقة تبادل حر تهدففتي االطلسي، تجارية بين ض

 السورية السفارة مقر تسليمنا قررت قطر :السوري االئتالف 13/02/2013 

لتعزيز أهداف االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على  يهدفالطلب القطري "

 ."طريق تحقيق آمال الشعب السورى الشقيق فى الحرية والكرامة

 بالعالم العرب عالقات يناقش بالكويت مؤتمر 13/02/2013 

المؤتمر الدولي األول لمجلس العالقات العربية إلى تحليل الواقع السياسي  يهدفو

 ...واالقتصادي الذي يعيشه الوطن العربي

 انسان الف 74 زهاء بحياة أودى سورية في النزاع :المتحدة األمم 13/02/2013 

لوقف العنف في  تهدفمعتبرة ان مجلس االمن الدولي اخفق في االتفاق على اتخاذ خطوات 

 .سورية

 الثانية الرئاسية لواليته طموحة اصالحات خطة عن يعلن اوباما 13/02/2013 

اعلن اوباما عن اطالق محادثات رسمية بين الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي حول 

 الى اقامة منطقة تبادل حر تهدفمعاهدة تجارية بين ضفتي االطلسي 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/129159-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/129053-5-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128989-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B0%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128894-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128828-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128708-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128601-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128598-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/128590-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A1-70-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128580-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 )فيديو)زائرو األسد يتحدثون مجدداً باسم الشعب األردني  12/02/2013 

الوقوف مع سورية هو وقوف مع الذات، وأن المؤامرة التي تتعرض لها سورية اليوم هي "

 .على حد تعبيرها" إلى النيل من كل الدول العربية بال استثناءتهدف ذات المؤامرة التي 

  مستعدون للقاء الخطيب بالخارج: وزير سوري 12/02/2013 

وضع آلية إلجراء انتخابات برلمانية "إلى يهدف واعتبر الوزير السوري أن الحوار 

 "ورئاسية

  الجنود اإلسرائيليون يشتكون تعرضهم لتحرشات جنسية واغتصابات 11/02/2013 

 .إلى الحد من هذه الظاهرة وتبعاتها تهدفاألمر الذي دفع الجيش إلطالق حملة 

 .استخدامها في الحملة إلى تعريف الجنود والمجندات بها ليأخذوا حذرهم منها ويهدف

  أخبار العالم االثنينموجز  11/02/2013 

الى الخروج يهدف انطلقت االحد في منتجع بجنوب البحرين اعمال الحوار الوطني الذي 

 من االزمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ سنتين

  انطالقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد كبير في المواقف 11/02/2013 

الى الخروج يهدف انطلقت االحد في منتجع بجنوب البحرين أعمال الحوار الوطني، الذي 

 من االزمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ سنتين

االحتالل يعاني أزمة أخالقية وسياسية وعز الدين يطالب اإلداريين باالنضمام  :قعدان 11/02/2013 

  لإلضراب

يوما ال  35وأوضح قعدان أن  هذا اإلضراب الذي يخوضه ورفيقه عز الدين منذ أكثر من 

 لإلفراج عنهما وحسب، وإن ما تفكيك االعتقال اإلداري برمتهيهدف 

 الجــيش الحر يتقـدم باتجــاه مطار منغ ويخوض اشتباكات في أحياء دمشق  10/02/2013 

وأعلنت كتائب الجيش السوري الحر في جبهة حي الشيخ سعيد بحلب بدء المرحلة الثانية 

 ...إلى إحكام الحصار على كلية المدفعيةتهدف التي " معركة اإلخالص"مما سمتها 

  الجيش الحر يتقدم باتجاه مطار منغ ويصعد بدمشق 09/02/2013 

وأعلنت كتائب الجيش السوري الحر في جبهة حي الشيخ سعيد بحلب بدء المرحلة الثانية 

إلى إحكام الحصار على كلية المدفعية ومحيطها تهدف التي " معركة اإلخالص"مما سمتها 

 .في منطقة الراموسة

  المقاتالت السورية تقصف الطريق الدائري حول دمشق لوقف تقدم الثوار 09/02/2013 

الى قطع خطوط  يهدفالجيش النظامي، وإن الهجوم يجري تحت قيادة ضباط انشقوا عن 

 .القيادة والتحكم عن قوات األسد من قلب المدينة الى ضواحيها

  الفساد وتضخم موازنة األمن من أهم أسباب األزمة المالية للسلطة: تقرير 09/02/2013 

كما تغافلت عن األجندة الخاصة المرتبطة بالمال الذي تقدمه الدول المانحة، وحقيقة ...»

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128467-زائرو-الأسد-يتحدثون-مجدداً-باسم-الشعب-الأردني-(فيديو).html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128407-وزير-سوري-مستعدون-للقاء-الخطيب-بالخارج.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128241-الجنود-الإسرائيليون-يشتكون-تعرضهم-لتحرشات-جنسية-واغتصابات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128241-الجنود-الإسرائيليون-يشتكون-تعرضهم-لتحرشات-جنسية-واغتصابات.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/128221-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128159-انطلاقة-هشة-للحوار-البحريني-وسط-تباعد-كبير-في-المواقف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/128159-انطلاقة-هشة-للحوار-البحريني-وسط-تباعد-كبير-في-المواقف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128150-قعدان-الاحتلال-يعاني-أزمة-أخلاقية-وسياسية-وعز-الدين-يطالب-الإداريين-بالانضمام-للإضراب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128150-قعدان-الاحتلال-يعاني-أزمة-أخلاقية-وسياسية-وعز-الدين-يطالب-الإداريين-بالانضمام-للإضراب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/128150-قعدان-الاحتلال-يعاني-أزمة-أخلاقية-وسياسية-وعز-الدين-يطالب-الإداريين-بالانضمام-للإضراب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128002-الجــيش-الحر-يتقـدم-باتجــاه-مطار-منغ-ويخوض-اشتباكات-في-أحياء-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/128002-الجــيش-الحر-يتقـدم-باتجــاه-مطار-منغ-ويخوض-اشتباكات-في-أحياء-دمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127921-الجيش-الحر-يتقدم-باتجاه-مطار-منغ-ويصعد-بدمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127921-الجيش-الحر-يتقدم-باتجاه-مطار-منغ-ويصعد-بدمشق.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127889-المقاتلات-السورية-تقصف-الطريق-الدائري-حول-دمشق-لوقف-تقدم-الثوار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127889-المقاتلات-السورية-تقصف-الطريق-الدائري-حول-دمشق-لوقف-تقدم-الثوار.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127868-تقرير-الفساد-وتضخم-موازنة-الأمن-من-أهم-أسباب-الأزمة-المالية-للسلطة.html


 

1118 

 

ا   .«...إلى تحقيق أغراض محددة يهدفكونه ماال  سياسيًّا مسموم 

  المؤامرة ضد تونس ستفشل: الغنوشي 08/02/2013 

إلى ضرب الوحدة الوطنية وخلق  يهدف"أن اغتيال بلعيد " النهضة"واستطرد رئيس 

 ...".صراع دموي في البالد

  النهضة ترفض حكومة كفاءات وتتمسك باالئتالف 08/02/2013 

حسب - يهدفلم يشاور أي حزب من السلطة أو المعارضة حين قدم هذا االقتراح الذي 

 .إلى إخراج البالد من المرحلة االنتقالية بسرعة -قوله

  معارك دمشق تشتد بين النظام والجيش الحر 07/02/2013 

 إلى كسر حالة الجمود في دمشق تهدفونقلت رويترز عن نشطاء أن العمليات الجديدة 

  موجز أنباء العالم الخميس 07/02/2013 

الى تقييد وصولها الى  تهدفاكدت الواليات المتحدة تطبيق عقوبات جديدة على ايران 

 ...العائدات النفطية

  التحديات التي تواجه األمة تتطلب مواقف مشتركة لمواجهتها: النسور 06/02/2013 

بادرت منذ ثالث سنوات الى تقديم اقتراح للجمعية العامة لمنظمة االمم المتحدة لتخصيص 

 .الى تعريف اتباع الديانات المختلفة بأديان الغير يهدفاسبوع من كل عام للوئام الديني 

الى تقييم تجربة منظمتنا هذه على  تهدفاكد رئيس الوزراء الحاجة الى وقفة مراجعة جادة 

 ...يزيد عن اربعة عقودامتداد ما 

  إيرانيةالباتريوت ال يمكنها تقنياً حماية إسرائيل من هجمات : تركيا 06/02/2013 

 ".إسرائيل"إلى حماية  تهدفوذلك في رد على اتهامات إيرانية بأن هذه المنظومة 

لحماية إسرائيل من صواريخ يمكن أن  يهدفبعض زمالئنا ادعوا بأن نشر هذه المنظومة "

 ".تطلق من إيران، وهو أمر عار عن الصحة

  مبنى آخر 04االحتالل يهدم منزاًل في القدس وينذر  06/02/013 

إلى التأثير على المخطط الديموغرافي  تهدفهذه القرارات التعسفية الظالمة "وأضاف أن 

 ".لمدينة القدس المحتلة وتأتي استمرارا لسياسات تهويد المدينة المقدسة

  العالم الثالثاءموجز انباء  05/02/2013 

اعلن صندوق النقد الدولي االثنين انه بات قريبا من التوصل التفاق مع تونس على خطة 

 في هذا البلد" العملية االنتقالية"الى دعم  تهدفمليار دوالر  2,39بقيمة " وقائية"مساعدة 

  االحتالل يشن حملة اعتقالت واسعة بصفوف كوادر حماس 04/02/2013 

دت بالدرجة األولى إلى كبح جماح حركة حماس التي أك تهدفوأكد الدويك أن الحملة 

 …وجودها خالل الفترة السابقة

من جهتها أدانت النائبة عن كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي منى منصور 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127835-الغنوشي-المؤامرة-ضد-تونس-ستفشل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127787-النهضة-ترفض-حكومة-كفاءات-وتتمسك-بالائتلاف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127787-النهضة-ترفض-حكومة-كفاءات-وتتمسك-بالائتلاف.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127697-معارك-دمشق-تشتد-بين-النظام-والجيش-الحر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/127697-معارك-دمشق-تشتد-بين-النظام-والجيش-الحر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127682-موجز-أنباء-العالم-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127682-موجز-أنباء-العالم-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/127569-النسور-التحديات-التي-تواجه-الأمة-تتطلب-مواقف-مشتركة-لمواجهتها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127554-تركيا-الباتريوت-لا-يمكنها-تقنياً-حماية-إسرائيل-من-هجمات-إيرانية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127494-الاحتلال-يهدم-منزلًا-في-القدس-وينذر-20-مبنى-آخر.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/127365-موجز-انباء-العالم-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127202-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقلات-واسعة-بصفوف-كوادر-حماس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127202-الاحتلال-يشن-حملة-اعتقلات-واسعة-بصفوف-كوادر-حماس.html
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إلى تقويض الدعوات الفلسطينية األخيرة والخطوات  تهدفحملة االعتقاالت، وقالت إنها 

 .الحقيقية للمصالحة والتي توصل إليها أخيرا

  االحتالل يكثف اعتداءاته في مختلف مناطق الضفة 04/02/2013 

 .إلى تهويد المدينة المقدسة يهدفباإلضافة لعشرة بركسات ضمن مخطط كبير 

  الخطيب يؤكد استعداده للتحاور مع نظام األسد بشروط واإلبراهيمي غير متفائل 03/02/2013 

ألف  35إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من  تهدفقرارات من األمم المتحدة 

 .شهرا الماضية 11شخص خالل الـ

  يدينون صمت المجتمع الدولي على المجازر« إخوان سوريا» 31/01/2013 

المؤتمر إلى جمع مساعدات بقيمة مليار دوالر لجيران سوريا الذين يوفرون المأوى  يهدفو

 …ألف من الالجئين المسجلين 355لنحو 

  تشكيك في إحراق مسلحين مكتبات تمبكتو 31/01/2013 

إلى تشويه القوم، والتغطية  تهدفاتهام المقاتلين اإلسالميين بإحراق مكتبات تمبكتو فبركة 

 .على ما يجري حاليا في تلك المدينة العريقة من نهب وتدمير للتراث العربي واإلسالمي

 إلغاء الطوارئ « محافظي القناة»مرسي يفوض  31/01/2013 

وفي المقابل أكد حسام عيسي أمين التنظيم بحزب الدستور، في تصريح مقتضب 

 .«إلنقاذ الوطن تهدف»أن دعوة الدكتور البرادعي « األناضول«لـ

  االحتالل يخطر بهدم حي فلسطيني في القدس 30/01/2013 

إلى إزالة الحي بشكل كامل؛ بسبب  يهدفوأشارت وسائل إعالم محلية إلى أن االحتالل 

 ...قربه من القاعدة العسكرية الصهيونية التي تبعد خمسة أمتار فقط عن الحي

 مليون دوالر للسوريين بمؤتمر الكويت  944 30/01/013 

إلى جمع مبلغ يقدر بمليار ونصف المليار دوالر  نهدفنحن "وأضاف الصباح قائال  

أمريكي من أجل تخفيف معاناة السوريين جميعا سواء الموجودين داخل سوريا، والالجئين 

 ".الذين اضطروا إلى العبور إلى دول الجوار

إلى تحريك كافة المصادر الالزمة من أجل تلبية  يهدفمر وأوضح الوزير، أن المؤت

 االحتياجات اإلنسانية الالزمة لالجئين السورين داخل سوريا وخارجها

 « البالك بلوك»نيابة مصر تأمر بضبط  30/01/2013 

إلى حماية األهداف  يهدفكما أشار السيسي إلى أن نزول الجيش في بورسعيد والسويس 

 الحيوية واالستراتيجية للوطن

  زج غزة بأحداث مصر فبركات إعالمية وسياسية: فصائل 30/01/2013 

ق لتسميم األجواء ود تهدفأن تتقي هللا وأن تتوقف عن هذه الفتنة المقصودة، التي »

 .«األسافين بين أبناء األمة الواحدة

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127144-الاحتلال-يكثف-اعتداءاته-في-مختلف-مناطق-الضفة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/127144-الاحتلال-يكثف-اعتداءاته-في-مختلف-مناطق-الضفة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126959-الخطيب-يؤكد-استعداده-للتحاور-مع-نظام-الأسد-بشروط-والإبراهيمي-غير-متفائل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126959-الخطيب-يؤكد-استعداده-للتحاور-مع-نظام-الأسد-بشروط-والإبراهيمي-غير-متفائل.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126623-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126619-تشكيك-في-إحراق-مسلحين-مكتبات-تمبكتو.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/126619-تشكيك-في-إحراق-مسلحين-مكتبات-تمبكتو.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126621-مرسي-يفوض-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126607-الاحتلال-يخطر-بهدم-حي-فلسطيني-في-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126607-الاحتلال-يخطر-بهدم-حي-فلسطيني-في-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126549-900-مليون-دولار-للسوريين-بمؤتمر-الكويت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126504-نيابة-مصر-تأمر-بضبط-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126483-فصائل-زج-غزة-بأحداث-مصر-فبركات-إعلامية-وسياسية.html
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  استمرار االعتقاالت بالضفة قد يؤجل المصالحة: رزقة 30/01/2013 

لخلط األوراق دون أي مبرر  تهدفووصف رزقة تلك التصريحات باالستفزازية التي 

 معقول

  تشويه المقاومةوسائل إعالم مصرية تحاول : حماس 29/01/2013 

إلى دق األسافين بين مصر وفلسطين ومحاولة بائسة  تهدفأن كل ذلك مجرد افتراءات 

 ...لتشويه سمعة حماس وكتائبها المقاومة المدافعة عن فلسطين

  اإلبراهيمي يطالب مجدًدا بقوات حفظ سالم في سوريا 29/01/2013 

مسك ا تلك القوات حفظ السالم ال التدخل العسكري خاصة وأن اإلبراهيمي مازال مت تهدفو

 .برؤيته في ضرورة الحل السلمي، بحسب المصادر

  أيام األسد قد تكون معدودة: مدفيدف 28/01/2013 

الى محاولة االساءة الى العالقات االخوية الراسخة بين  يهدف"معتبرا ان نشر هذه االخبار 

 ".الشعبين السوري والسعودي

  المركزية تستأنف أعمالها في غزة األربعاءلجنة االنتخابات  28/01/2013 

وأشار إلى أن اللجنة ستطلق حملة توعية للمواطنين حول تحديث السجل االنتخابي التعاون 

 .لتعزيز مشاركة الجمهور في االنتخابات القادمة تهدفبما في ذلك عقد لقاءات وبرامج 

  إماراتيا إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على الحكم 90إحالة  28/01/2013 

 يهدفانشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيما »وذكر كبيش ان التحقيقات مع هؤالء اظهرت انهم 

 .«الى مناهضة المبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة واالستيالء عليه

  إماراتياً بتهمة التخطيط لقلب الحكم 90محاكمة  27/01/2013 

 يهدفالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما  

 .إلى مناهضة المبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة واالستيالء عليه

المتهمين وضعوا هيكال  تنظيميا  سريا  وزعوا فيه األدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم " 

 ..."مرحليا  إلى خلق رأي عام معاٍد للحكومة تهدفلحقيقي ومارسوا من خالله أفعاال  ا

  ترفض اتهام قادتها بالسعي إلى إفشال المصالحة« حماس» 27/01/2013 

لشرخ الصف  تهدفتترفع على هذه السخافات التي »وطالب البردويل هذه الوكالة أن 

 «الفلسطيني

  يجتمع بمجلس الدفاعقتيال ببورسعيد ومرسي  17 26/01/2013 

فيما يبدو إلطالق سراح المسجونين  تهدفوأفاد شهود عيان بأن محاولة اقتحام السجن 

 .الذين أدينوا اليوم وغيرهم ممن ينتظرون الحكم الشهر المقبل

  الجيش المصري يتشر في بورسعيد عقب مقتل رجال امن 26/01/2013 

لذين فيما يبدو إلطالق سراح المسجونين ا تهدفوقال شهود عيان إن محاولة اقتحام السجن 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126484-رزقة-استمرار-الاعتقالات-بالضفة-قد-يؤجل-المصالحة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126414-حماس-وسائل-إعلام-مصرية-تحاول-تشويه-المقاومة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126388-الإبراهيمي-يطالب-مجددًا-بقوات-حفظ-سلام-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126388-الإبراهيمي-يطالب-مجددًا-بقوات-حفظ-سلام-في-سوريا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/126155-مدفيدف-أيام-الأسد-قد-تكون-معدودة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/126108-لجنة-الانتخابات-المركزية-تستأنف-أعمالها-في-غزة-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126104-إحالة-94-إماراتيا-إلى-المحكمة-العليا-بتهمة-التآمر-على-الحكم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/126041-محاكمة-94-إماراتياً-بتهمة-التخطيط-لقلب-الحكم.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125943-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125861-17-قتيلا-ببورسعيد-ومرسي-يجتمع-بمجلس-الدفاع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125856-الجيش-المصري-يتشر-في-بورسعيد-عقب-مقتل-رجال-امن.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125856-الجيش-المصري-يتشر-في-بورسعيد-عقب-مقتل-رجال-امن.html


 

1121 

 

 .أدينوا اليوم وغيرهم ممن ينتظرون الحكم الشهر المقبل

  موجز اخبار العالم السبت 26/01/2013 

الى بحث الوضع بين  تهدفانعقاد قمة امنية رفيعة المستوى في مقر االتحاد االفريقي 

 .البلدين اضافة الى االزمة في مالي

  اعتقال أشخاص بتهمة التخطيط الغتيال أردوغان 25/01/2013 

 "إلى زرع الفتنة في البالد تهدفتمكنا من منع وقوع هذه العمليات التي "وأضاف 

  نتنياهو يتجه للفوز بوالية ثالثة في انتخابات الكنيست 23/01/2013 

والحكومة المقبلة ستكون في مواجهة ملفات دبلوماسية وخارجية هامة، في طليعتها برنامج 

الى حيازة  يهدفبتضمنه شقا عسكريا " اسرائيل"ايران النووي الذي يشتبه الغرب و

 السالح النووي

 جدل في مصر حول مشروع الصكوك اإلسالمية 23/01/2013 

مليارات  25إلى  3الحكومة من خالل طرح الصكوك اإلسالمية إلى جمع ما بين  تهدفو

 دوالر

  األمير هاري يطلق النار على أفراد من طالبان 22/01/2013 

ردين نيران على متم"وأكد انه أطلق ". بشبابنا"إلى إلحاق األذى يهدفون تواجد أشخاص 

 ".من حركة طالبان

  الجيش المالي يستعيد ديابالي ودونتزا 22/01/2013 

استعادة سيادة مالي على إلى تهدف وأضاف أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي 

 .أراضيها والتصدي لمخاطر إقامة مالذ آمن لمن وصفهم باإلرهابيين في وسط أفريقيا

  على أراٍض في القدس« الكرامة»فلسطينيون يعلنون بناء قرية  20/01/2013 

لإلطباق على مدينة يهدف ولتكون ثاني قرية فلسطينية تبنى في مواجهة االستيطان الذي 

 القدس

  عسكرية ومنع إدخال المساعداتتعلن األغوار الفلسطينية منطقة « إسرائيل» 20/01/2013 

لترحيل السكان البدو عن المنطقة تهدف وتشهد منطقة وادي المالح عمليات هدم مستمرة 

 وإخالئها من الوجود الفلسطيني

  شكل جديد للمقاومة الفلسطينية.. ''الباب''قرى  19/01/2013 

لإلطباق على مدينة يهدف ولتكون ثاني قرية فلسطينية تبنى في مواجهة االستيطان الذي 

 .القدس

  الصومالية تحكم باإلعدام على رهينة فرنسي« الشباب المجاهدين» 17/01/2013 

لتحرير تهدف الجندي الفرنسي تم  أسره جريحا ، خالل عملية القوات الفرنسية التي كانت "

 ،"الفرنسية، مؤخرا   عميل سري للمخابرات

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125831-موجز-اخبار-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125831-موجز-اخبار-العالم-السبت.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125712-اعتقال-أشخاص-بتهمة-التخطيط-لاغتيال-أردوغان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125712-اعتقال-أشخاص-بتهمة-التخطيط-لاغتيال-أردوغان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125436-نتنياهو-يتجه-للفوز-بولاية-ثالثة-في-انتخابات-الكنيست.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125436-نتنياهو-يتجه-للفوز-بولاية-ثالثة-في-انتخابات-الكنيست.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125402-جدل-في-مصر-حول-مشروع-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/125402-جدل-في-مصر-حول-مشروع-الصكوك-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125300-الأمير-هاري-يطلق-النار-على-أفراد-من-طالبان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125300-الأمير-هاري-يطلق-النار-على-أفراد-من-طالبان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125242-الجيش-المالي-يستعيد-ديابالي-ودونتزا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/125242-الجيش-المالي-يستعيد-ديابالي-ودونتزا.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/125000-فلسطينيون-يعلنون-بناء-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124999-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124887-قرى-الباب-شكل-جديد-للمقاومة-الفلسطينية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124556-
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  قطر تعلن فتح مكتب لحركة طالبان 16/01/2013 

تهدف الخطوة السياسية الهامة التي "ووصف آل ثاني افتتاح طالبان مكتبا  لها في بالده، بـ 

 ".إلى تحقيق سالم شامل يحتضن جميع فرقاء العملية السياسية

  موجز أخبار العالم األربعاء 16/01/2013 

الى يهدف وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران في محاولة لتوقيع اتفاق 

 .البرنامج النووي االيراني، حسب ما ذكرت وكالة االنباء ايسناحل المسائل العالقة حول 

  احتجاجات في جنين ونابلس على عدم صرف الرواتب 16/01/2013 

إلى النيل من صمود  تهدفوقال محافظ جنين طالل دويكات إن سلطات االحتالل 

 .المواطنين في ظل مواصلتها حجز األموال الفلسطينية

  عناوين الصحف اإلسرائيلية الثالثاء 15/01/2013 

بعد تشكيل الحكومة الجديدة يجب فرض إجراءات اقتصادية صارمة وذلك رغم تصريحات 

 .الى تهدئة الخواطرتهدف رئيس الوزراء ووزير المالية التي 

  «باب الشمس»مخاوف إسرائيلية من تكرار تجربة قرية  15/01/2013 

من وراء إقامة مثل تلك المخيمات على أراض يهدفون وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين 

 خاصةفلسطينية 

  عشرات اآلالف يتوجهون في مسيرة احتجاجية إلى إسالم آباد 15/01/2013 

إن القادري، عالم الدين والداعية اإلسالمي الذي عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد أن 

 ...إلى تأجيل االنتخاباتتهدف قضى سنوات في كندا، هو جزء من مؤامرة خطيرة 

  «باب الشمس»الفلسطينيون يتحدون االستيطان ويقيمون قرية  13/01/2013 

المشروع إلى الربط بين التجمعات االستيطانية في القدس والتجمع االستيطاني  يهدفو

 ...عاليه أدوميم شرقي المدينة، وفي الوقت ذاته فصل القدس عن الضفة الغربيةم

 العسكريةمعارك وقصف في ريف دمشق وحول المطارات  13/01/2013 

إلى تثبيت حقوق مضمونة  تهدفيجب ضمان إطالق عملية انتقال سياسي في سوريا "

 …"ومتساوية لجميع الطوائف في هذا البلد، وذلك على المستوى التشريعي

  سالحنا تحت سلطة الشرع: ''النصرة''قيادي في  12/01/2013 

 ...لعزل جبهة النصرة عن الشعب السوري تهدفمحاولة أميركية فاشلة، كانت 

  شرقي القدس« E1»اعتصام حاشد على أراضي  12/01/2013 

إلى الربط بين التجمعات االستيطانية في القدس، والتجمع االستيطاني  يهدف" E1"مشروع 

 ...شرقي المدينة، وفصل القدس عن الضفة الغربية" معاليه أدوميم"

 اذهب قبل أن يمزقك الشعب فلم يعد لك مكان بسوريا : القرضاوي لألسد 11/01/2013 

ماضي وسط دمشق أمام أنصاره، دعا فيها وكان األسد قد القي كلمة بدار األوبرا األحد ال

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124491-قطر-تعلن-فتح-مكتب-لحركة-طالبان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/124491-قطر-تعلن-فتح-مكتب-لحركة-طالبان.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124481-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124481-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124401-احتجاجات-في-جنين-ونابلس-على-عدم-صرف-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124401-احتجاجات-في-جنين-ونابلس-على-عدم-صرف-الرواتب.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124276-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124276-عناوين-الصحف-الإسرائيلية-الثلاثاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/124223-مخاوف-إسرائيلية-من-تكرار-تجربة-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124198-عشرات-الآلاف-يتوجهون-في-مسيرة-احتجاجية-إلى-إسلام-آباد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/124198-عشرات-الآلاف-يتوجهون-في-مسيرة-احتجاجية-إلى-إسلام-آباد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123927-الفلسطينيون-يتحدون-الاستيطان-ويقيمون-قرية-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123924-معارك-وقصف-في-ريف-دمشق-وحول-المطارات-العسكرية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123875-قيادي-في-النصرة-سلاحنا-تحت-سلطة-الشرع.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123799-اعتصام-حاشد-على-أراضي-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123750-القرضاوي-للأسد-اذهب-قبل-أن-يمزقك-الشعب-فلم-يعد-لك-مكان-بسوريا.html
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 ...، من وجهة نظره، إلى التصدي للمعارضةيهدف" حراك وطني شامل"إلى 

  اإلخوان هدفهم تشويه صورة الحاكم الخليجي: خلفانضاحي  09/01/2013 

، "أعوام 3اإلخوان المسلمون موعودون بإزاحة الحكومات الخليجية القائمة خالل "و

إليه اإلخوان حاليا هو تفتيت وتشويه سمعة الحاكم  يهدفوالحلول مكانها، والشيء الذي 

 .الخليجي بحق ودون حق

  موجز أخبار العالم األربعاء 09/01/2013 

نقاط الخالف مع الجنوبيين هما مسألة االراضي التي انتزعت من قبل نافذين شماليين 

الى تسهيل  تهدفومشكلة عشرات آالف العسكريين والموظفين المفصولين، في خطوة 

 .انطالق الحوار الوطني

  اتصاالت مستمرة تجهيزاً لجولة هنية: النونو 08/01/2013 

إلى شكر الدول التي ساهمت في تحقيق النصر في قطاع غزة بعد  تهدفوذكر أن الزيارة 

 ...سرائيلي األخير عليهالعدوان اإل

  غرفة فندقية في القدس 1144مخطط استيطاني جديد لبناء  08/01/2013 

من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار العازل حول مدينة القدس  وتهدفكما 

 الشرقية إلى استباق نتائج المفاوضات

  «دولة فلسطين»ترفض قرار إصدار جوازات سفر تحت اسم « تل أبيب» 08/01/2013 

إلى تكريس الدولة على األرض وبناء مؤسساتها،  يهدف»وذكرت المصادر ذاتها أن القرار 

 «...وتعزيز واليتها على شعب فلسطين

  االتحاد األوروبي يطالب األسد بالتنحي والمعارضة تتهمه بإعاقة الحل السياسي 07/01/2013 

رفضت المعارضة السورية مبادرة مقترحة للسالم أعلنها الرئيس بشار األسد في خطاب 

 .إلى إفساد الجهود الدبلوماسية إلنهاء الصراع تهدفألقاه األحد وقالت إنها 

  موجز أخبار العالم االثنين 07/01/2013 

الي مواجهة االزمة االقتصادية  يهدفاجرى الرئيس المصري دمحم مرسي تعديال وزاريا 

 الخانقة

على األرض وبناء "الى تكريس الدولة  يهدفوقالت الوكالة ان هذا القرار، انما 

 ..."مؤسساتها

والصكوك اإلسالمية ستنعش .. القضاء على الفساد شرط لتعافي االقتصاد المصري 07/01/2013 

  االقتصاد

أهمية تطهير القطاعات اإلدارية في الدولة والقضاء على الفساد برمته كشرط أولي لحل 

 ...لحل المشاكل الكبيرة تهدفاألزمة االقتصادية يليها وضع سياسات اقتصادية جديدة 

  المحكمة اإلسرائيلية ترفض استئنافًا لألسيرة لينا الجربوني 04/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123622-ضاحي-خلفان-الإخوان-هدفهم-تشويه-صورة-الحاكم-الخليجي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123613-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123613-موجز-أخبار-العالم-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123538-النونو-اتصالات-مستمرة-تجهيزاً-لجولة-هنية.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123539-مخطط-استيطاني-جديد-لبناء-1100-غرفة-فندقية-في-القدس.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123377-
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123272-الاتحاد-الأوروبي-يطالب-الأسد-بالتنحي-والمعارضة-تتهمه-بإعاقة-الحل-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/ملف-سورية/123272-الاتحاد-الأوروبي-يطالب-الأسد-بالتنحي-والمعارضة-تتهمه-بإعاقة-الحل-السياسي.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/123250-موجز-أخبار-العالم-الاثنين.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/arab-news/123188-القضاء-على-الفساد-شرط-لتعافي-الاقتصاد-المصري-والصكوك-الإسلامية-ستنعش-الاقتصاد.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123158-المحكمة-الإسرائيلية-ترفض-استئنافًا-للأسيرة-لينا-الجربوني.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123158-المحكمة-الإسرائيلية-ترفض-استئنافًا-للأسيرة-لينا-الجربوني.html
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مثل هذه السياسات التي  رفض سلطات االحتالل استئناف محاكمة أسيرة مريضة، مؤكد ا أن

 إلى زيادة عذابات األسرى تهدفينتهجها االحتالل داخل سجونه، 

  دراجون ماليزيون يجمعون تبرعات لغزة 03/01/2013 

منظم الحملة الخيرية شكري عثمان إن حملته التقت ماليزيين في مراكز التسوق  وقال

 لتعريف الماليزيين بمعاناة الناس في غزة هدفتبالعاصمة و

  أمريكا تخفض ميزانية مخابراتها 02/01/2013 

يشار إلى أن البيت األبيض وزعماء الكونغرس توصلوا في وقت متأخر من مساء االثنين 

 .سيؤجل التخفيضات الحادة في اإلنفاق لمدة شهرين« وية الماليةالها»لتفادي  يهدفالتفاق 

 

 

 السبيل

        Verbo رياضة-هدف  

N.  Fecha  

  يؤكد أهمية عقد دورات متخصصة بإعداد فرق كرة القدم الجنيدي 31/05/2013 

الى تعزيز  يهدفنائب رئيس االتحاد الدولي ورئيس الهيئة التنفيذية ينتهج فكرا علميا، 

 .القدارت الفنية لكرة القدم االردنية بهدف الحفاظ على تواصل االنجازات

  مستقبل بالتر يخطف األضواء من عملية اإلصالحات عشية انعقاد اللجنة العمومية لفيفا 30/05/2013 

في مطالبتهم بطرح  يهدفواارة العجوز في اللجنة التنفيذية لم وأشار المصدر أن  ممثلي الق

 ملفي السن القانونية

 للمشاركة في كأس كاسبيان منتخب الناشئين يتوجه إلى أذربيجان  28/05/2013 

الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني عدنان عوض من المشاركة في البطولة  ويهدف

 .من إعداد المنتخب للمشاركة بتصفيات كأس آسيا للناشئين

إلى إزالة الرهبة من قلوب الالعبين، وخاصة أن  المنتخب في طوره الجديد وهو  نهدفكن ا "

 ".ألول مرة يلعب مباريات دولية ودية

  اتحاد الكرة يطلب من األندية التقيد بالتعامل مع وكالء الالعبين المرخصين 28/05/2013 

أعلن اتحاد كرة القدم أن ه بصدد إيجاد آلية جديدة لعملية توزيع عوائد حقوق البث التلفزيوني 

 إلى رفع مستوى التنافس بين األندية تهدفعلى األندية خالل الموسم القادم 

 المنتخب الوطني لكرة القدم يستقبل نظيره الليبي  27/05/2013 

هذه المواجهة إلى التحضير والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية بالنسبة إلى  تهدفحيث 

 منتخبنا

  الدورة الدولية للياقة البدنية تبدأ فعالياتها بإشراف خبير ألماني 27/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123090-دراجون-ماليزيون-يجمعون-تبرعات-لغزة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/palestine/123090-دراجون-ماليزيون-يجمعون-تبرعات-لغزة.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122809-أمريكا-تخفض-ميزانية-مخابراتها.html
http://www.assabeel.net/old/arab-and-international/international-news/122809-أمريكا-تخفض-ميزانية-مخابراتها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/144054-الجنيدي-يؤكد-أهمية-عقد-دورات-متخصصة-بإعداد-فرق-كرة-القدم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143942-مستقبل-بلاتر-يخطف-الأضواء-من-عملية-الإصلاحات-عشية-انعقاد-اللجنة-العمومية-لفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/143942-مستقبل-بلاتر-يخطف-الأضواء-من-عملية-الإصلاحات-عشية-انعقاد-اللجنة-العمومية-لفيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143569-منتخب-الناشئين-يتوجه-إلى-أذربيجان-للمشاركة-في-كأس-كاسبيان.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143551-اتحاد-الكرة-يطلب-من-الأندية-التقيد-بالتعامل-مع-وكلاء-اللاعبين-المرخصين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143377-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-يستقبل-نظيره-الليبي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143377-المنتخب-الوطني-لكرة-القدم-يستقبل-نظيره-الليبي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143360-الدورة-الدولية-للياقة-البدنية-تبدأ-فعالياتها-بإشراف-خبير-ألماني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/143360-الدورة-الدولية-للياقة-البدنية-تبدأ-فعالياتها-بإشراف-خبير-ألماني.html
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ت وضع كافة اإلمكانيات أمام االتحاد إلنجاح مسيرته  في عقد الدورات التدريبية والتي تم 

 ...إلى تحديد توعية الدورات وتهدفبالتنسيق مع المسؤولين باتحاد كرة القدم 

  الكرة ينظم دورة دولية للياقة البدنية بإشراف فيفااتحاد  22/05/2013 

الجهاز الفني للمنتخب االولمبي من هذه المواجهات تجربة أكبر عدد ممكن من  ويهدف

 .الالعبين الكتشاف قدراتهم ومعالجتها قبل خوض التصفيات

  الشباب أقرب من الغرافة للتأهل وإثارة بين األهلي والجيش 21/05/2013 

 «هلمن خاللها إلى حسم التأ يهدفاالستعدادات جيدة وفريقنا متأهب للمواجهة التي »

 بدء أعمال دورة المدربين الواعدين بالتعاون مع االتحاد الهولندي 18/05/2013 

وبرئاسة سمو األمير علي بن الحسين نفخر بأن نا في مقدمة االتحادات األهلية في المنطقة "

 "…الكتشاف المواهب وتهدفلدينا مراكز تدريبية للواعدين منتشرة بغالبية مدن الوطن 

  المنتخب الوطني يعاود تدريباته اليوم استعداداً ألستراليا 18/05/2013 

علقة بتواجد هذه الزيارة إلى قيام طالل بالوقوف على كافة الترتيبات االدارية المت وتهدف

 .حزيران 22الى  5المنتخب الوطني هناك في الفترة التي تمتد من 

وثمن حمد دور وسائل االعالم في متابعة شؤون المنتخب طيلة الفترة الماضية، ودعاها في 

الى  ويهدفالوقت ذاته الى تقدير هذا القرار، على اعتبار انه يخدم المصالح المشتركة، 

 .العبي المنتخبتوفير االعداد الالزم ل

  اتحاد كرة القدم يدعو مديري المدن الرياضية إلى جلسة تنسيقية األربعاء 15/05/2013 

الذي سيبدأ منتصف  1522-1526االجتماع إلى التنسيق المسبق للموسم الجديد  يهدفو

 تموز القادم

  يدعو األندية إلى حضور ورشة عمل لتحديد سقف عقود الالعبيناتحاد كرة القدم  14/05/2013 

الى تحديد سقف اعلى لنفقات االندية  تهدفالورشة للوصول الى صيغه توافقيه  وتهدف

 المحترفة على رواتب ومقدمات عقود الالعبين المحترفين

  الهيئة التنفيذية التحاد كرة القدم تقرر إضافة مشاركة فرق الدرجة األولى بكأس األردن 13/05/2013 

أمس السبت برئاسة   نفيذية التحاد كرة القدم خالل جلسته التي عقدتناقش مجلس الهيئة الت

 تهدفاالمير علي بن الحسين العديد من القضايا المالية والفنية واالدارية والتنظيمة والتي 

 الى رفع سوية عمل منظومة كرة القدم

  «المشاركة الوطنية في االنتخابات البلدية»اختتام معسكر  06/05/2013 

 للنهوض بالحركة الشبابية تهدفأك د من خاللها على أن  اإلستراتيجية تعد  من المشاريع التي 

 المنتخب الوطني للشباب إلى تونس اليوم  06/05/2013 

بحيث يجري الفريق اربع وحدات تدريبية قبل موعد المباراة االولى التي ستقام يوم الجمعة 

 درات الدفاعية للمنتخبالى تعزيز الق وتهدفالمقبل، 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/142738-اتحاد-الكرة-ينظم-دورة-دولية-للياقة-البدنية-بإشراف-فيفا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/142481-الشباب-أقرب-من-الغرافة-للتأهل-وإثارة-بين-الأهلي-والجيش.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/142481-الشباب-أقرب-من-الغرافة-للتأهل-وإثارة-بين-الأهلي-والجيش.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/142119-بدء-أعمال-دورة-المدربين-الواعدين-بالتعاون-مع-الاتحاد-الهولندي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/142119-بدء-أعمال-دورة-المدربين-الواعدين-بالتعاون-مع-الاتحاد-الهولندي.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141960-المنتخب-الوطني-يعاود-تدريباته-اليوم-استعداداً-لأستراليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141960-المنتخب-الوطني-يعاود-تدريباته-اليوم-استعداداً-لأستراليا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141489-اتحاد-كرة-القدم-يدعو-مديري-المدن-الرياضية-إلى-جلسة-تنسيقية-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141489-اتحاد-كرة-القدم-يدعو-مديري-المدن-الرياضية-إلى-جلسة-تنسيقية-الأربعاء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141340-اتحاد-كرة-القدم-يدعو-الأندية-إلى-حضور-ورشة-عمل-لتحديد-سقف-عقود-اللاعبين.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141148-الهيئة-التنفيذية-لاتحاد-كرة-القدم-تقرر-إضافة-مشاركة-فرق-الدرجة-الأولى-بكأس-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/141148-الهيئة-التنفيذية-لاتحاد-كرة-القدم-تقرر-إضافة-مشاركة-فرق-الدرجة-الأولى-بكأس-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140153-اختتام-معسكر-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140152-المنتخب-الوطني-للشباب-إلى-تونس-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140152-المنتخب-الوطني-للشباب-إلى-تونس-اليوم.html
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  األردن يستضيف بطولة المغامرة والتحدي للجامعات العربية 06/05/2013 

أن البطولة تقام تحت رعاية االمين العام التحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي 

 الى توجيه البوصلة الى حالة األمن واألمان وتهدفالعدوان، 

  انطالق فعاليات معسكر المشاركة الوطنية في االنتخابات البلدية 05/05/1013 

للنهوض تهدف أك د من خاللها على أن  اإلستراتيجية الوطنية للشباب تعد  من المشاريع التي 

 بالحركة الشبابية

  برشلونة يواجه بيتيس في تحّدٍ جديد على درب اللقب 02/05/1013 

رة لمواجهتي بايرن باستعادة بعٍض من  يهدفو برشلونة إلى نسيان كل  المخل فات المدم 

 ستعادة لقب الليغا من غريمه التقليدي لاير مدريدتوازنه ال

  ت المقبلمهرجان مراكز األمير علي للواعدين لكافة األقاليم يقام السب 02/05/1013 

المهرجان لتأكيد الرعاية الكبيرة لهؤالء الالعبين واكتشاف الالعبين الموهوبين ويهدف 

  والمميزين في هذه المراكز

  سعود بن عبد الرحمن يجدد تأكيد االستراتيجية الرياضية واستضافة البطوالت 02/05/1013 

باختصار إلى نهدف ، 1523-1522ومن خالل االستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الرياضة 

 تحقيق عدة اهداف

 م شباب األردن ويصل إلى نهائي بطولة كأس األردن الرمثا يخسر أما 27/04/2013 

 إلى مباغتة منافسهتهدف هذا األمر كشف عن مخططات مسبقة لشباب األردن 

ً « للنشامىفزعتنا »اتحاد كرة القدم يطلق حملة  25/04/2013    رسميا

الحملة التي تستمر حتى نهاية التصفيات إلى جمع التبرعات المالية لتوفير االستعداد  تهدفو

 الالزم للمنتخب الوطني

  أندية محافظة الزرقاء تطرح التحديات التي تواجهها 22/04/2013 

ب برؤساء وممثلي األندية، مبي نا  أن  .رئيس المجلس األعلى للشباب د سامي المجالي رح 

 إلى الوصول إلى آلية مشتركة لتطوير عمل األندية يهدفاللقاء 

  متسابقا 60ينطلق بمشاركة « اكتشف األردن»رالي  23/04/2013 

إلى التعريف باألردن ومعالمه  يهدفووصف مدير الرالي عثمان ناصيف الرالي بأن ه نشاط 

 الطبيعية والسياحية وبأثاره التاريخية

  يجمع اليرموك وشباب الحسين« هامشي»الفيصلي يستقبل المنشية ولقاء  19/04/2013 

كال المدربين إلى  يهدفهي مباراة رسمية في بطولة الدوري إال أنها ودية خالصة وربما 

 تجربة اكبر عدد من العناصر الشابة

  لوتوس يقلل من أهمية الحديث عن انتقال رايكونن إلى ريد بول 17/04/2013 

ورأى لوبيز أن  قيام ريد بول بطرح اسم رايكونن كمرشح لالنتقال إليه الموسم المقبل، يعتبر 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140148-الأردن-يستضيف-بطولة-المغامرة-والتحدي-للجامعات-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/140148-الأردن-يستضيف-بطولة-المغامرة-والتحدي-للجامعات-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139971-انطلاق-فعاليات-معسكر-المشاركة-الوطنية-في-الانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139971-انطلاق-فعاليات-معسكر-المشاركة-الوطنية-في-الانتخابات-البلدية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139817-برشلونة-يواجه-بيتيس-في-تحدٍّ-جديد-على-درب-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/139817-برشلونة-يواجه-بيتيس-في-تحدٍّ-جديد-على-درب-اللقب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/139544-مهرجان-مراكز-الأمير-علي-للواعدين-لكافة-الأقاليم-يقام-السبت-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139560-سعود-بن-عبد-الرحمن-يجدد-تأكيد-الاستراتيجية-الرياضية-واستضافة-البطولات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/139560-سعود-بن-عبد-الرحمن-يجدد-تأكيد-الاستراتيجية-الرياضية-واستضافة-البطولات.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138907-الرمثا-يخسر-أمام-شباب-الأردن-ويصل-إلى-نهائي-بطولة-كأس-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138670-اتحاد-كرة-القدم-يطلق-حملة-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138191-أندية-محافظة-الزرقاء-تطرح-التحديات-التي-تواجهها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/138191-أندية-محافظة-الزرقاء-تطرح-التحديات-التي-تواجهها.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/137957-رالي-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/137822-الفيصلي-يستقبل-المنشية-ولقاء-
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137660-لوتوس-يقلل-من-أهمية-الحديث-عن-انتقال-رايكونن-إلى-ريد-بول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/137660-لوتوس-يقلل-من-أهمية-الحديث-عن-انتقال-رايكونن-إلى-ريد-بول.html
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 إلى تهدئة األوضاع داخل الفريق تهدف" سياسية"خطوة 

  دورة تطبيق برنامج إدارة االتحادات تختتم الخميس 10/04/2013 

إلى تطبيق برنامج إدارة اتحادات كرة القدم  تهدفتتواصل أعمال الدورة التدريبية التي 

اإللكتروني، والذي سيتم تطبيقه في منطقة الشرق األوسط بإشراف االتحاد الدولي لكرة القدم 

 ".فيفا"

ربط سبعة اتحادات وطنية إلكترونيا وهي اتحادات كل من األردن، السعودية، 

 البرنامح إلى تسهيل عمل االتحادات يهدفالكويت،العراق، عمان، اليمن وفلسطين، حيث 

  الشباب للتأهل والجزيرة لفوز أول 10/04/2013 

إليه مدرب الصربي  يهدفوسيكفل تعادل األهلي تأهله رسميا إلى الدور الثاني وهو ما 

 الكسندر ايليتش

  انطالق معسكر بناء قدرات رؤساء الهيئات اإلدارية في المراكز الشبابية 53/04/2013 

إدارة المراكز الشبابية وتعريفهم  المعسكر إلى بناء قدرات المشاركين حول تعليمات يهدفو

 بقواعد بناء العالقات مع اآلخرين

  والبتراءتواصل اللقاءات الحوارية مع أندية معان والطفيلة  53/04/2013 

سامي المجالي برؤساء وممثلي االندية، مبينا .بدوره رحب رئيس المجلس األعلى للشباب د

 للوصول الى آلية مشتركة لتطوير عمل االندية يهدفأن اللقاء 

  رئيس المجلس األعلى للشباب يلتقي رؤساء أندية مأدبا 55/04/2013 

« حوار األندية»وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقه المجلس األعلى للشباب تحت عنوان 

 .إلى االلتقاء مع جميع األندية األردنية في المحافظات يهدفوالذي 

  التراماراثون البحر الميت ينطلق اليوم 05/04/2013 

، لصالح األعمال اإلنسانية التي 2331ويرصد ريع السباق منذ بداية انطالقته في العام 

 ...توفير فرص العالج لمرضى الدماغ الى تهدفترعاها الجمعية، والتي 

  الفيصلي لتضميد جراحه أمام شعب إب اليمني 01/04/2013 

إلى تعزيز رصيده النقطي بتحقيق انتصاره الثاني في  يهدفالفيصلي الباحث عن الفوز 

 البطولة بعد خسارته في أولى المواجهات أمام ظفار العماني

  يبحثان آلية التعاون المشترك« اإلعالم الرياضي»و« األعلى للشباب» 27/03/2013 

إلى أن  اتحاد اإلعالم الرياضي يعتبر نفسه شريكا لكافة القطاعات الرياضية والشبابية  مشيرا  

 .لتمكين وتوعية الشباب األردني في مختلف المجاالت تهدفللنهوض ببرامج 

 الفرصة األخيرة .. األردن واليابان 23/06/2013 

 إلى إيالء حراس المنتخب األهمية القصوى يهدففيما كان مدرب الحراس أحمد جاسم 

 الترامارثون البحر الميت يعزز رسالته اإلنسانية النبيلة  23/06/2013 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136689-دورة-تطبيق-برنامج-إدارة-الاتحادات-تختتم-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136689-دورة-تطبيق-برنامج-إدارة-الاتحادات-تختتم-الخميس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136709-الشباب-للتأهل-والجزيرة-لفوز-أول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/136709-الشباب-للتأهل-والجزيرة-لفوز-أول.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136159-انطلاق-معسكر-بناء-قدرات-رؤساء-الهيئات-الإدارية-في-المراكز-الشبابية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/136159-انطلاق-معسكر-بناء-قدرات-رؤساء-الهيئات-الإدارية-في-المراكز-الشبابية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135983-تواصل-اللقاءات-الحوارية-مع-أندية-معان-والطفيلة-والبتراء.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135871-رئيس-المجلس-الأعلى-للشباب-يلتقي-رؤساء-أندية-مأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135871-رئيس-المجلس-الأعلى-للشباب-يلتقي-رؤساء-أندية-مأدبا.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135852-التراماراثون-البحر-الميت-ينطلق-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135852-التراماراثون-البحر-الميت-ينطلق-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135477-الفيصلي-لتضميد-جراحه-أمام-شعب-إب-اليمني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/135477-الفيصلي-لتضميد-جراحه-أمام-شعب-إب-اليمني.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134807-
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134523-الأردن-واليابان-الفرصة-الأخيرة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134525-الترامارثون-البحر-الميت-يعزز-رسالته-الإنسانية-النبيلة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/134525-الترامارثون-البحر-الميت-يعزز-رسالته-الإنسانية-النبيلة.html
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من خالل دعوة اخوتنا في مركز الكرك الى توفير فرصة لهم لالندماج مع شتى  نهدفكما 

 عمارالمشاركين من مختلف الدول واأل

  افتتاح مركز شباب راسون في عجلون 53/06/2013 

التجمع الكشفي الذي استمر ثالث أيام إلى تدريب الشباب على حماية البيئة  ويهدف

 والمحافظة عليها عن طريق ورش تدريبية

  األولمبية للناشئين تنطلق اليوم دورة األمير فيصل 24/02/2013 

( 1521/1526)خطة قسم الرياضة المدرسية في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

 .إلى الكشف المبكر عن المواهب والقدرات في األلعاب الرياضية الجماعية والفردية تهدفو

  بدء أعمال ندوة الفيفا إلدارة وتنظيم مباريات كرة القدم 24/02/2013 

مكتب  الفيفا ومن خالل يهدفأن  هذه الندوة تشك ل المحور الرابع ضمن سلسلة من الندوات 

 التطوير إلقامتها في دول غرب آسيا

  فينغر يخرج عن طوره بسبب االنتقادات الموجهة إليه 20/02/2013 

عاما هنا في انكلترا واستحق المزيد من التقدير  23عملت لمدة . انها معلومات خاطئة»

 .«سوى اال االذى تهدفعوضا عن بث االخبار الخاطئة التي ال 

  للمدارس تنطلق اليوم 10التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الدورة الرياضية الـ 12/02/2013 

دورة االستقالل سنويا، التي تأتي تعبيرا عن تحرص وزارة التربية والتعليم على إقامة "

إلى اكتشاف المواهب لغايات ضمها إلى  تهدففرحة األسرة التربوية بعيد االستقالل، و

 ".صفوف المنتخبات الوطنية

  البقعة يخوض تدريبه األخير قبل مواجهة ضيفه الجزائري 11/02/2013 

لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة اإلياب  تهدفإضافة الختيار التشكيلة األساسية التي 

 الحاسمة المقررة في الجزائر

  الجنوبالجهاز الفني للناشئين يختبر قدرات الالعبين بمدن  11/02/2013 

إلى اختيار أفضل الالعبين من كافة محافظات ومدن  تهدفوأك دوا نجاح الزيارة والتي 

 الوطن

  وإنهاء قصة بوركينا فاسو الخياليةنيجيريا مرشحة للتتويج  53/02/2013 

إلى تحقيق الفوز في كل مباراة، والسلسلة الرهيبة  نهدفكن ا . لقد نضجنا، ونيجيريا أيضا»

 .«يجب أن نحلل الخصم ونرى ما باإلمكان القيام به. أصبحت من الماضي

  سنة 00ذيابات يبدي ارتياحه لنتيجة وأداء منتخب تحت  07/02/2013 

 ..."إلى توفير التوزان تهدفالمنتخب نف ذ أكثر من طريقة للعب كانت "

  األوروبيون يعيقون اإلصالح في الفيفا: بيث 07/02/2013 

انتقادات حادة إلى مسؤولين أوروبيين مت هما  إياهم بإعاقة خطوات اإلصالح الجارية في 

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132476-افتتاح-مركز-شباب-راسون-في-عجلون.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/132476-افتتاح-مركز-شباب-راسون-في-عجلون.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130331-دورة-الأمير-فيصل-الأولمبية-للناشئين-تنطلق-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130240-بدء-أعمال-ندوة-الفيفا-لإدارة-وتنظيم-مباريات-كرة-القدم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/130240-بدء-أعمال-ندوة-الفيفا-لإدارة-وتنظيم-مباريات-كرة-القدم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129685-فينغر-يخرج-عن-طوره-بسبب-الانتقادات-الموجهة-إليه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/129685-فينغر-يخرج-عن-طوره-بسبب-الانتقادات-الموجهة-إليه.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128313-التصفيات-المؤهلة-إلى-نهائيات-الدورة-الرياضية-الـ14-للمدارس-تنطلق-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128137-البقعة-يخوض-تدريبه-الأخير-قبل-مواجهة-ضيفه-الجزائري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128137-البقعة-يخوض-تدريبه-الأخير-قبل-مواجهة-ضيفه-الجزائري.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/128135-الجهاز-الفني-للناشئين-يختبر-قدرات-اللاعبين-بمدن-الجنوب.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127965-نيجيريا-مرشحة-للتتويج-وإنهاء-قصة-بوركينا-فاسو-الخيالية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/127619-ذيابات-يبدي-ارتياحه-لنتيجة-وأداء-منتخب-تحت-22-سنة.html
http://www.assabeel.net/old/sports/world-sport/127585-بيث-الأوروبيون-يعيقون-الإصلاح-في-الفيفا.html
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 .إلى أن يصبح الفيفا منظ مة تت سم بالشفافية تهدفالفيفا، التي 

 تهدفوأوضح بيث في تصريحات صحفية نشرت أمس األربعاء أن  عملية اإلصالح التي 

ضت لمقاطعة من المسؤولين األوروبيين  .لمزيد من الشفافية في الفيفا تعر 

  جلسة عمل لألجهزة الفنية واإلدارية للمنتخبات الوطنية اليوم 02/02/2013 

يلتقي أحمد قطيشات مدير الدائرة الفنية باتحاد كرة القدم باألجهزة الفنية واإلدارية لكافة 

إلى التنسيق  تهدفقر اتحاد كرة القدم في جلسة عمل منتخبات الفئات العمرية اليوم األحد بم

 الفني واإلداري بين المنتخبات

 أيضا للتعاون بين األجهزة الفنية في كافة المجاالت يهدفوأك د قطيشات أن  االجتماع 

  أحمد بالل لم يكن ضمن خياراتي وبركات العب كرة قدم شاطئية: دمحم عمر 65/02/2013 

في الدرجة األولى إلى  يهدفونوحذر عمر جماهير الوحدات من بعض األشخاص الذين 

 عرقلة مسيرة الفريق

 الوحدات يحاور البقعة وشباب األردن يختبر قواه أمام ذات راس  22/01/2013 

للتوازن في الشقين الدفاعي  تهدفالجهاز الفني إلى إجراء تغييرات جذرية  وهذا ما يدفع

 والهجومي

  ثقة اتحاد الكرة بعمل مراكز الواعدين وكوادرها الفنية واإلداريةأبو عريضة يؤكد  16/01/2013 

ه أبو عريضة شكره وتقديره لكافة العاملين بالمراكز وحث هم على تقديم المزيد من  ووج 

العطاء والجهد من خالل التعاون بمعالجة جميع العقبات التي تواجه تدريبات المراكز ووضع 

 المراكز إلى االرتقاء بعمل تهدفخطة عمل 

  تجهيزات األندية تمضي على قدم وساق 09/01/2013 

تسارع األندية المحترفة في التحضير وتجهز نفسها للدخول بقوة للمنافسة على لقبي دوري 

المحترفين وكأس األردن، من خالل تدريبات متواصلة، ومباريات ودية في بعض األحيان 

 بالدرجة األولى إلى زيادة عنصر االنسجام بين الالعبين تهدف

  المعسكر التدريبي للحكام يبدأ في العقبة اليوم 02/01/2013 

استعدادا    رفع جاهزية الحكام  الى يهدفواعلن سالم محمود مدير دائرة الحكام ان المعسكر 

 النطالق مرحلة اإلياب من دوري المناصير للمحترفين

  اإلمارات ومدربه مهدي علي أمام تحد جديدالجيل الواعد لمنتخب  02/01/2013 

محطة اعداد « 12خليجي »من وراء اعتبار  يهدفويرى البعض ان االتحاد االماراتي 

 .لالستحقاقات المقبلة تخفيف الضغط على منتخبه الذي رشحه كثيرون للمنافسة على اللقب

 

 

اقتصاد-السبيل  

http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126915-جلسة-عمل-للأجهزة-الفنية-والإدارية-للمنتخبات-الوطنية-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126915-جلسة-عمل-للأجهزة-الفنية-والإدارية-للمنتخبات-الوطنية-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/126524-محمد-عمر-أحمد-بلال-لم-يكن-ضمن-خياراتي-وبركات-لاعب-كرة-قدم-شاطئية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125237-الوحدات-يحاور-البقعة-وشباب-الأردن-يختبر-قواه-أمام-ذات-راس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/125237-الوحدات-يحاور-البقعة-وشباب-الأردن-يختبر-قواه-أمام-ذات-راس.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/124419-أبو-عريضة-يؤكد-ثقة-اتحاد-الكرة-بعمل-مراكز-الواعدين-وكوادرها-الفنية-والإدارية.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/123560-تجهيزات-الأندية-تمضي-على-قدم-وساق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/123560-تجهيزات-الأندية-تمضي-على-قدم-وساق.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/122676-المعسكر-التدريبي-للحكام-يبدأ-في-العقبة-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/local-sport/122676-المعسكر-التدريبي-للحكام-يبدأ-في-العقبة-اليوم.html
http://www.assabeel.net/old/sports/arabic-sport/122675-الجيل-الواعد-لمنتخب-الإمارات-ومدربه-مهدي-علي-أمام-تحد-جديد.html
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        Verbo هدف 

N.  Fecha  

  السعودية ومصر تواجهان انقطاع الكهرباء بربط الشبكتين 65/05/2013 

المشروع الذى طال انتظاره، إلى تبادل الكهرباء وقت الذروة بين البلدين بقدرة  يهدفو

 .ميغاوات؛ الختالف وقت الذروة بينهما 6555

  تومسون تطلق مؤشر جديد لقياس تطور قطاع الخدمات المالية اإلسالمية 65/05/2013 

هذه الخطوة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد للحصول على معلومات دقيقة  تهدف»

 «...وشفافة

  اجتماعه األول بسلطنة عمانالمركز اإلحصائي لدول التعاون يعقد  65/05/2013 

عقد اعضاء مجلس ادارة المركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس 

 الى تدشين مرحلة البدء الفعلي للعمل يهدففي مسقط اجتماعهم االول الذي 

  شراكة أردنية لتطوير األلعاب اإللكترونية في المنطقة 65/05/2013 

االتفاقية التي تم إبرامها في العاصمة األردنية إلى تطوير صناعة األلعاب  تهدفو

 الخلوية واللوحية الذكية في المنطقة العربية  على األجهزة اإللكترونية

  بالمئة 9تدخل في مشروع نابوكو بشراء « غاز دو فرانس سويس» 13/05/2013 

الى االلتفاف على الشبكة التي تسيطر  يهدفوكان يفترض ان يربط انبوب الغاز هذا الذي 

 عليها المجموعة الروسية العمالقة غازبروم

  0410دوالر وتتطلع لصكوك في مليار  10مصر تضع برنامج سندات بقيمة  13/05/2013 

مليار دوالر أن القاهرة  21جاء في نشرة اإلصدار لبرنامج سندات مصري جديد بقيمة 

 إلصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل تهدف

  معرض صناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الشهر المقبل 29/05/2013 

الى التعريف  يهدفيشارك فيه العديد من الشركات الصناعية المحلية بمختلف القطاعات 

بالصناعة الوطنية ومنتجات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وايجاد شراكات بين 

 .الصناعيين

وقال السماعين في مؤتمر صحفي امس الثالثاء ان المعرض الذي يقام بدعم من العديد من 

كذلك الى تسليط الضوء على  يهدفالشركات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، 

 ة الوطنيةالصناع

  معرض صناعي للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الشهر المقبل 29/05/2013 

إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة  تهدف 1553يذكر ان الجمعية التي تأسست عام 

والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة االقتصاد الوطني وتوسيع مظلة 

 .المشاركة في عضويتها

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143911-السعودية-ومصر-تواجهان-انقطاع-الكهرباء-بربط-الشبكتين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143911-السعودية-ومصر-تواجهان-انقطاع-الكهرباء-بربط-الشبكتين.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143933-تومسون-تطلق-مؤشر-جديد-لقياس-تطور-قطاع-الخدمات-المالية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143933-تومسون-تطلق-مؤشر-جديد-لقياس-تطور-قطاع-الخدمات-المالية-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143882-المركز-الإحصائي-لدول-التعاون-يعقد-اجتماعه-الأول-بسلطنة-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143878-شراكة-أردنية-لتطوير-الألعاب-الإلكترونية-في-المنطقة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143878-شراكة-أردنية-لتطوير-الألعاب-الإلكترونية-في-المنطقة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143708-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143705-مصر-تضع-برنامج-سندات-بقيمة-12-مليار-دولار-وتتطلع-لصكوك-في-2014.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143702-معرض-صناعي-للشركات-الصناعية-الصغيرة-والمتوسطة-الشهر-المقبل.html
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فإن المعرض الذي يشارك فيه العديد من الشركات الصناعية المحلية بمختلف القطاعات 

ات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الى التعريف بالصناعة الوطنية ومنتج يهدف

 .وايجاد شراكات بين الصناعيين

وقال السماعين في مؤتمر صحفي امس الثالثاء ان المعرض الذي يقام بدعم من العديد من 

كذلك الى تسليط الضوء على  يهدفالشركات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص، 

 الصناعة الوطنية

  يدعم المسابقة المقدسية الخامسة لطلبة المدارس« اإلسالمي األردني» 29/05/2013 

الى توعية المواطن األردني بالثقافة المقدسية كمكون تهدف ومنها المسابقة المقدسية التي 

 القدس رئيسي من مكونات الوعي والفهم الصحيح تجاه قضية

  اتفاق لتعزيز التعاون االقتصادي بين األردن وجنوب إفريقيا 28/05/2013 

لدى المملكة، واالطالع الى التعرف على الوضع والفرص االقتصادية تهدف ان الزيارة 

 .على البيئة االستثمارية وتعزيز المبادالت التجارية بين البلدين ومعالجة اية معيقات

 27/05/2013 MINI تشارك األطفال األيتام بزيارة متحف األطفال  

أبو خضر للسيارت من خالل تنظيم الزيارة إلى تنمية القدرات التعل مية لدى األطفال  هدفتو

 بطرق أكثر تسلية وإبداع

  وإنتاج والوكالة األمريكية للتنمية الدولية« أمنية»مبادرة لدعم الرياديين بالشراكة بين  27/05/2013 

المتميزة المبادرة الى البحث عن أكثر الشركات الناشئة في مجال تقنية المعلومات تهدف و

 .لتوفر لهم فرص الحصول على الموارد الالزمة لتسريع نموها

  لتنمية الموارد البشريةتوقيع اتفاقية بين اإلحصاءات والمركز الوطني  27/05/2013 

هذه االتفاقية إلى قيام دائرة اإلحصاءات العامة ومن خالل كوادرها المؤهلة تهدف و

 المتخصصة في مجال تصميم العينات واالستمارات وجمع وتحليل البيانات اإلحصائية

 البحرين تستضيف المؤتمر الخليجي للبناء حزيران المقبل  26/05/2013 

إلى التركيز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تساعد  يهدفوتابع أن  هذا المؤتمر 

 فتح آفاق من المعرفة والوقوف على آخر المستجداتعلى 

  توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية العقبة والمناطق الحرة التركية 23/05/2013 

في حال االنتهاء  1525مليون حاوية عام  2,1الى مناولة  تهدفمنوها الى ان خطط الميناء 

 .من تنفيذ الخطة الشمولية للميناء

ً نشرة إرشادية جديدة  23/05/2013    ألسعار الحديد محليا

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 لمادة الحديد في السوق المحلية

  بسبب توجيهاته« النقد»أموال رفضنا : «الحرية والعدالة»مهاتير لـ  23/05/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143689-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143508-اتفاق-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-الأردن-وجنوب-إفريقيا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143508-اتفاق-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-الأردن-وجنوب-إفريقيا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143325-MINI-تشارك-الأطفال-الأيتام-بزيارة-متحف-الأطفال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143298-مبادرة-لدعم-الرياديين-بالشراكة-بين-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143296-توقيع-اتفاقية-بين-الإحصاءات-والمركز-الوطني-لتنمية-الموارد-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143150-البحرين-تستضيف-المؤتمر-الخليجي-للبناء-حزيران-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/143150-البحرين-تستضيف-المؤتمر-الخليجي-للبناء-حزيران-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142793-توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-مفوضية-العقبة-والمناطق-الحرة-التركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142793-توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-مفوضية-العقبة-والمناطق-الحرة-التركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142790-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142776-مهاتير-لـ-
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 لتحقيق تنمية اقتصادية تهدففي أي ة تحركات « بيع البالد»مؤكدا  أن  مصر تعاني شائعات 

  ''الحرة التركية''و'' العقبة الخاصة''تفاهم بين  توقيع مذكرة 22/05/2013 

حال االنتهاء من  1525مليون حاوية عام 2ر1الى مناولة  تهدفمنوها بان خطط الميناء 

 .تنفيذ الخطة الشمولية للميناء

  المؤتمر العلمي الثاني لجامعة العلوم اإلسالمية يرعى« اإلسالمي األردني» 22/05/013 

المؤتمر الى تشجيع االبتكار واإلبداع في منظمات األعمال، والتعرف على دور  يهدفو

 التميز والريادة في تفوق تلك المنظمات

  0413البنك اإلسالمي يدعم نشاطات لجنة اإلعداد ليوم المرور العالمي  21/05/2013 

م المرور العالمي وأسبوع يذكر أن البنك اإلسالمي األردني داعم رئيسي للجنة اإلعداد ليو

إلى رفع مستوى تهدف المرور العربي منذ تأسيسها، ومشارك فاعل بمختلف الحمالت التي 

 الوعي المروري لدى المواطنين

  أشهر عالمة تجارية عربية« زين» 21/05/2013 

 2393العربي للملكية الفكرية، هو مؤسسة غير ربحية تأسست في عام يذكر أن المجمع 

 .إلى حماية الملكية الفكرية في البلدان العربية يهدفويتخذ من ميونخ مقرا  له، و

  مجموعة أماديوس العالمية لألردنجهاز حاسوب قدمتها  144تنقل « الملكية» 21/05/2013 

هذه المبادرة إلى إثراء البيئة التعليمية في المدارس الحكومية؛ من خالل اتفاقية هدفت »

 «...الرئيس التنفيذي للملكية األردنية المهندس عامر الحديدي/ تعاون وقعها المدير العام

  البنك اإلسالمي يعقد ورشة عمل لبنوك مجموعة البركة 25/05/2013 

إلى تمكين عمالء تهدف حيث تعد بطاقة الفيزا بالتينيوم احدى الخدمات المميزة التي 

 المصرفية المميزين من التعامل مع وحدات المجموعة كوحدة واحدة مجموعة البركة

  كليات الحقوق األردنية بالمناهج الدراسية التفاعليةاألمريكية للتنمية الدولية تزود  19/05/2013 

هذه المبادرة الى مساعدة كليات الحقوق األردنية في إدخال المنهجيات المبتكرة  تهدفو

 والمتعددة الوسائط إلى الصف

 بـدء اجتـماعات مجموعـة عمل شبكــة تسهيل األعمال العربية األوروبية  17/05/2013 

 جهة ودول االتحاد األوروبيالشبكة إلى تعزيز التدفق التجاري بين دول المنطقة من  تهدفو

  شركة فائزة ببرنامج تطوير الخدمات األردني 09توقيع المنح المالية ل 17/05/2013 

يشار الى ان برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات األردني والذي تنفذه المؤسسة وبتمويل 

 إلى تطوير وتحديث المؤسسات الصغيرةيهدف من االتحاد األوروبي 

  اختتام مشروع التوأمة األردني األوروبي 16/05/2013 

 شهرا   15مليون يورو ونفذ خالل  2ر1المشروع الذي تبلغ قيمته  يهدفو

 16/05/2013  ً   نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142712-توقيع-مذكرة-تفاهم-بين-العقبة-الخاصة-و-الحرة-التركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142647-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142472-البنك-الإسلامي-يدعم-نشاطات-لجنة-الإعداد-ليوم-المرور-العالمي-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142469-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142423-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142262-البنك-الإسلامي-يعقد-ورشة-عمل-لبنوك-مجموعة-البركة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142262-البنك-الإسلامي-يعقد-ورشة-عمل-لبنوك-مجموعة-البركة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/142108-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تزود-كليات-الحقوق-الأردنية-بالمناهج-الدراسية-التفاعلية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141790-بـدء-اجتـماعات-مجموعـة-عمل-شبكــة-تسهيل-الأعمال-العربية-الأوروبية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141790-بـدء-اجتـماعات-مجموعـة-عمل-شبكــة-تسهيل-الأعمال-العربية-الأوروبية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141789-توقيع-المنح-المالية-ل29-شركة-فائزة-ببرنامج-تطوير-الخدمات-الأردني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141642-اختتام-مشروع-التوأمة-الأردني-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141642-اختتام-مشروع-التوأمة-الأردني-الأوروبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141641-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141641-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
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النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 .لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين

  0413للمنتدى االقتصادي العالمي لعام الشريك االستراتيجي « الحكمة» 16/05/2013 

من خالل شراكتنا مع المنتدى االقتصادي العالمي، إلى البحث في العديد من نهدف كما أننا 

 المؤثرات التي تساهم في النهوض بالوضع االقتصادي للمنطقة

  نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا 15/05/2013 

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 .وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنينلمادة الحديد في السوق المحلية 

  مليون دوالر 08قرض كوري لألردن بقيمة  14/05/2013 

وقال سيف انه سيتم استغالل قيمة هذا القرض الستكمال تمويل مشروع صرف صحي 

 إلى تأمين خدمات الصرف الصحي يهدفالمرحلة األولى، والذي  –جنوب عمان

 شركة توليد الكهرباء تطلق برنامج تدوير القوى البشرية  14/05/2013 

هذه الخطوة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع موظفين من بيئات عمل مختلفة،  تهدفو

 وتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم

  في استدراج عروض الستخراج النفط« حدودها الجديدة»البرازيل تطرح  14/05/2013 

ما يميز استدراج العروض »وقال مدير الوكالة الوطنية للنفط هيلدر كيروز لفرانس برس إن 

 .الى الغاء المركزية في انتاج الغاز والنفط في البرازيل يهدفالحادي عشر، هذا هو انه 

  دورة تدريبية ألصحاب المشاريع في اربدتنظم « إرادة» 14/05/013 

 26وقالت مستشارة ارادة في اربد آالء عليمات ان الدورة التي يشارك بها 14/05/2013

 الى تدريب المشاركين على اعمال االعداد للمشاريع تهدفمتدربا 

البوابة إلى : هونغ كونغ»تشارك في ندوة « إتش بي إف برايفت إنفستمنت فاند»شركة  13/05/2013 

  «الصين

هذه الفعالية إلى تعزيز العالقات التجارية بين األردن، وهونغ كونغ وتقديم معلومات  هدفت

 قي مة حول المنتجات المصنعة في هونغ كونغ

  المغرب يطلق رسميا المرحلة األولى من مشروعه إلنتاج الطاقة الشمسية 12/05/2013 

الجتذاب  يهدفويعتبر هذا العقد أول مرحلة في إطار برنامج الطاقة الشمسية المغربي الذي 

 استثمارات بقيمة تسعة مليارات دوالر

  الجمارك واإلسالمي األردني يوقعان اتفاقية الربط اإللكتروني 12/05/2013 

هذه االتفاقية إلى تسهيل العمليات واإلجراءات الخاصة بالكفاالت المصرفية  تهدفو

 .إلكترونيا بما يعود بالفائدة على العمالء المتعاملين مع الطرفين

 344آالف فرصة عمل وتمنح التدريب المهني مبلغ  3مفوضية العقبة تطلق مبادرة لتوفير  10/05/013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141643-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141553-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محليا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141553-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محليا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141425-قرض-كوري-للأردن-بقيمة-28-مليون-دولار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141356-شركة-توليد-الكهرباء-تطلق-برنامج-تدوير-القوى-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141356-شركة-توليد-الكهرباء-تطلق-برنامج-تدوير-القوى-البشرية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141295-البرازيل-تطرح-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141299-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141103-شركة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/141103-شركة-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140913-المغرب-يطلق-رسميا-المرحلة-الأولى-من-مشروعه-لإنتاج-الطاقة-الشمسية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140913-المغرب-يطلق-رسميا-المرحلة-الأولى-من-مشروعه-لإنتاج-الطاقة-الشمسية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140912-الجمارك-والإسلامي-الأردني-يوقعان-اتفاقية-الربط-الإلكتروني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140912-الجمارك-والإسلامي-الأردني-يوقعان-اتفاقية-الربط-الإلكتروني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140682-مفوضية-العقبة-تطلق-مبادرة-لتوفير-3-آلاف-فرصة-عمل-وتمنح-التدريب-المهني-مبلغ-300-ألف-دينار.html
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  ألف دينار

المبادرة بحسب القائمين عليها الى تشغيل االردنيين في كافة الوظائف المتاحة  تهدفو

واحالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفق آلية تنظم سوق العمل بمهنية وبسرعة 

 .مناسبة

  تنظم ورشة عمل عن قانون المنافسة« والتجارةالصناعة » 09/05/2013 

الورشة التي تستمر يومين، الى مناقشة العديد من المحاور المهمة المتعل قة بقانون  وتهدف

 المنافسة

إلى تكريس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص بزيادة درجة  تهدفوأضاف ان الوزارة 

 التعاون بين القطاعين الخاص والعام

  االقتصاد يغلب على زيارة مرسي للبرازيل 09/05/2013 

لزيادة حجم التبادل التجاري بين  تهدفوأضاف مرسي أن  الزيارة، وتستغرق يومين، 

 ات دوالرالبلدين الذي يبلغ حاليا  ثالثة مليار

 تغيير الحكومات أضعف السياسة المالية للمملكة : تقرير رسمي 09/05/2013 

بصورة اساسية الى عرض نتائج كل من تقرير مراجعة سياسة التنمية في  تهدفإن الورشة 

 االردن

  ثاني أكبر بنك ليبي يتحول للصيرفة اإلسالمية 09/05/2013 

أن يرخص العام الجاري ألول مصرف إسالمي كامل بالبالد بداية العام المقبل، ضمن رؤية 

 .إلى تحويل ليبيا إلى مركز مالي إسالمي بمنطقة المغرب العربي تهدفاستراتيجية 

  األردن يشارك في فعاليات المنتدى العربي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 07/05/2013 

تكنولوجيا المعلومات  الى وضع رؤية؛ من أجل تطوير قطاع يهدفوقال إن اجتماع الخبراء 

 واالتصاالت في المنطقة العربية

  الحرةدمج مؤسسة تشجيع االستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق  07/05/2013 

إلى توحيد  تهدفأمس االثنين ان عملية الدمج " بترا"واضاف في تصريح صحفي لــ

 المرجعيات المعنية باالستثمار

  مليون دوالر 011بقيمة « الكهرباءمحطة »تمويل كويتي لمشروع ميناء الغاز و 06/05/013 

مليون دوالر، والذي  35وتشمل االتفاقية إنشاء مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بقيمة 

 إلى دعم االقتصاد القومي في المملكة يهدف

 255كما وتشمل االتفاقية إنشاء مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بقيمة 

 إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية يهدفذي مليون دوالر، وال

 06/05/2013 "MEPS " ماستر كارد"بخدمات بطاقات " المستثمرون العرب"تزود " 

من خالل هذه االتفاقية التي تأتي ضمن سلسلة االتفاقيات األخرى التي قمنا بعقدها  نهدف"

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140567-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140561-الاقتصاد-يغلب-على-زيارة-مرسي-للبرازيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140561-الاقتصاد-يغلب-على-زيارة-مرسي-للبرازيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140568-تقرير-رسمي-تغيير-الحكومات-أضعف-السياسة-المالية-للمملكة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140544-ثاني-أكبر-بنك-ليبي-يتحول-للصيرفة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140544-ثاني-أكبر-بنك-ليبي-يتحول-للصيرفة-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140280-الأردن-يشارك-في-فعاليات-المنتدى-العربي-لقطاع-تكنولوجيا-المعلومات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140280-الأردن-يشارك-في-فعاليات-المنتدى-العربي-لقطاع-تكنولوجيا-المعلومات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140276-دمج-مؤسسة-تشجيع-الاستثمار-وهيئة-المناطق-التنموية-والمناطق-الحرة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140118-تمويل-كويتي-لمشروع-ميناء-الغاز-و
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140109-MEPS-تزود-المستثمرون-العرب-بخدمات-بطاقات-ماستر-كارد.html
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 "…مؤخرا ، إلى تسهيل التعامالت التجارية لشركة المتحدون العرب لالستثمار السياحي

  0410الجزائر تزود مصر بالغاز في  06/05/2013 

إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت  تهدفوذلك في خطوة 

 .يرتفع فيه الطلب المحلي

  البحرين تبدأ حملة إلنهاء ظاهرة العمالة غير المرخصة 05/05/2013 

إلى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية التي وصلت إلى نحو  تهدفوأضاف أن  هذه الحملة 

 عامل ألف 51

  مؤتمر آفاق األردن االقتصادي يبدأ الثالثاء المقبل 05/05/2013 

المؤتمر الى المساهمة في تفعيل الحراك االقتصادي المحلي في ظل الظروف الدولية  يهدفو

 والعربية المتباينة

 تطلق منظفا بتركيبة جديدة « هنكل» 01/05/013 

وقد طورت ِهنكل األردن هذه التركيبة الجديدة والفع الة من خالل إضافة إنزيم خاص، بعد أن 

 إلى استقصاء آراء عمالئها هدفتقامت بإجراء عدد من االستبيانات 

  آخر العمال الكوريين الجنوبيين يغادرون موقع كايسونغ الصناعي المشترك 30/04/2013 

كلم من  25على بعد  وقررت سيول إخالء كايسونغ الواقع في أراضي كوريا الشمالية

الى الخروج من المأزق وإنقاذ  يهدفالحدود، بعد رفض كوريا الشمالية عرضا للحوار 

 .عشرات آالف الوظائف

  سيارة مخلصا عليها خالل الربع األول من العام 8609: الصرايرة  30/04/2013 

 21ان الجمارك نجحت في خطتها االستراتيجية في برنامج القائمة الذهبية ووصلت الى حد

بصورة اساسية الى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقة  يهدفشركة تحت مظلة البرنامج، الذي 

 بين الجمارك

  ''الغبية''أوباما يدعو الكونغرس إلى وقف االقتطاعات المالية  27/04/2013 

الى خفض العجز  تهدف 1522ابريل ميزانية لعام /نيسان 25واوباما، الذي عرض في 

 لتصدي للخدمات االجتماعية والمالذات الضريبيةبا

وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة  0410الهيئة العامة تقر ميزانية البنك اإلسالمي  25/04/2013 

11%  

« سكن كريم لعيش كريم»وأكد شحادة انه انطالقا من مبادرة جاللة الملك عبدهللا الثاني 

 إلى توفير السكن المالئم لفئات الدخل المحدود من القطاعين العام والخاصتهدف والتي 

  يرعى المؤتمر البيئي الثاني" األردن دبي اإلسالمي" 25/04/2013 

هذا المؤتمر إلى زيادة وعي الطلبة والمعلمين في المدارس بقضايا البيئة ومشكالتها،  يهدفو

 .إلى وعي أفراد المجتمع المحلي بجعل مدارسنا مدراس صديقة للبيئة باإلضافة

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/140108-الجزائر-تزود-مصر-بالغاز-في-2014.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139930-البحرين-تبدأ-حملة-لإنهاء-ظاهرة-العمالة-غير-المرخصة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139930-البحرين-تبدأ-حملة-لإنهاء-ظاهرة-العمالة-غير-المرخصة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139923-مؤتمر-آفاق-الأردن-الاقتصادي-يبدأ-الثلاثاء-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139923-مؤتمر-آفاق-الأردن-الاقتصادي-يبدأ-الثلاثاء-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139633-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139361-آخر-العمال-الكوريين-الجنوبيين-يغادرون-موقع-كايسونغ-الصناعي-المشترك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139361-آخر-العمال-الكوريين-الجنوبيين-يغادرون-موقع-كايسونغ-الصناعي-المشترك.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/139354-الصرايرة-8629-سيارة-مخلصا-عليها-خلال-الربع-الأول-من-العام.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138984-أوباما-يدعو-الكونغرس-إلى-وقف-الاقتطاعات-المالية-الغبية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138679-الهيئة-العامة-تقر-ميزانية-البنك-الإسلامي-2012-وتوافق-على-توزيع-أرباح-نقدية-بنسبة-15.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138679-الهيئة-العامة-تقر-ميزانية-البنك-الإسلامي-2012-وتوافق-على-توزيع-أرباح-نقدية-بنسبة-15.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138614-الأردن-دبي-الإسلامي-يرعى-المؤتمر-البيئي-الثاني.html
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 25/04/2013  ً   نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 .لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين

  الملكية االردنية تطلق قناتها الخاصة على يوتيوب 21/04/2013 

الملكية من هذه الخطوة التي تأتي بالتزامن مع احتفال الشركة بعيدها الخمسين الى  تهدفو

 .ا مع الجمهور ومع مسافريها في كل أنحاء العالمتعزيز تفاعله

  تحذر من تحميل القطاع الصناعي تكلفة الطاقة« صناعة عمان» 21/04/2013 

لكن األردن يفتقر لها ونرى بين الحين واآلخر مجموعة من البرامج التنموية المختلفة التي 

لدعم القطاع الصناعي لكنها غير مستدامة، وغالبا  ينقصها التنسيق بين الجهات ذات  تهدف

 .العالقة

 .إلى تطوير الصناعة المحلية وترويجها يهدفوهو برنامج ترويجي للصناعات األردنية 

  0416مليار درهم إماراتي حجم التأمين التكافلي العائلي عالمياً في  18/04/2013 

تعزيز إمارة دبي كعاصمة لالقتصاد إلى يهدف وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي 

 ...اإلسالمي

  طالباً استطلعوا تجارب االقتصاد اإلسالمي في بريطانيا 17: «بيتك» 18/04/2013 

 الرحلة العلمية الى تنمية معرفة المهتمين بالتمويل االسالمي لدى الطلبة تهدفو

 ارتفاع الضرائب أسهم في نمو العمالة غير الرسمية  17/04/2013 

الى تحليل واقع هذا القطاع، وربطه بأنشطة المؤسسات  تهدفاما الدراسة الثانية فكانت 

 .االقتصادية ودور الشباب والمرأة في القطاع غير الرسمي

اعمال الورشة االقليمية التي تم تنظيمها بالتعاون ما بين وزارة التخطيط والتعاون  وتهدف

 مكتب االقليميالدولي والمجلس االقتصادي واالجتماعي وال

  مؤتمر يناقش أوضاع الالجئين العراقيين في األردن 16/04/2013 

الملتقى ايضا الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العراقيين في المملكة،  ويهدف

 .والعمل على صياغة آلية لضمان دعمهم

إلى تلقي المزيد من الدعم  تهدفسيخلص المؤتمر الى وضع مجموعة من التوصيات التي 

 .لالجئين العراقيين في األردن

  الحوسبة الصحية تطلق أول مكتبة الكترونية طبية في األردن 16/04/2013 

إلى تحقيق سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات الطبية الحديثة " علم"مبادرة  وتهدف

 لموثوقة عبر المكتبة االلكترونيةوا

إلى حوسبة القطاع  تهدفوهي شركة غير ربحية رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية، 

 1553الصحي العام في المملكة، تأسست في مطلع عام 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138611-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138611-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138248-الملكية-الاردنية-تطلق-قناتها-الخاصة-على-يوتيوب.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138248-الملكية-الاردنية-تطلق-قناتها-الخاصة-على-يوتيوب.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/138166-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137812-20-مليار-درهم-إماراتي-حجم-التأمين-التكافلي-العائلي-عالمياً-في-2016.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137811-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137613-ارتفاع-الضرائب-أسهم-في-نمو-العمالة-غير-الرسمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137613-ارتفاع-الضرائب-أسهم-في-نمو-العمالة-غير-الرسمية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137586-مؤتمر-يناقش-أوضاع-اللاجئين-العراقيين-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137586-مؤتمر-يناقش-أوضاع-اللاجئين-العراقيين-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137444-الحوسبة-الصحية-تطلق-أول-مكتبة-الكترونية-طبية-في-الأردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137444-الحوسبة-الصحية-تطلق-أول-مكتبة-الكترونية-طبية-في-الأردن.html
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 افتتاح ورشة العمل اإلقليمية للقطاع غير الرسمي في الدول العربية  16/04/2013 

في اقتصادات الدول اعمال الورشة االقليمية الى مناقشة واقع القطاع غير الرسمي  تهدفو

 العربية

  طلبا لبرنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات 381تطوير المشاريع االقتصادية تتسلم  14/04/2013 

الى تطوير القطاعات  يهدفوأضاف القضاة ان برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات 

 الصناعية والزراعية

  تطلق مجموعتها الجديدة من الدوريات العلمية والتقنية والطبية« المنهل» 14/04/2013 

من خالل إطالق مجموعتنا الجديدة من المجالت العملية والفنية والطبية إلى تلبية  نهدفو

 احتياجات عمالئنا من الناشرين

  انطالق ملتقى الرعاية الصحية القائمة على االتصاالت غدا 14/04/2013 

لوجيا الملتقى الى التركيز على المواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية القائمة على تكنو يهدفو

 المعلومات واالطالع على آخر المستجدات

  تطلق عروضاً للمسافرين من األردن خالل فصل الصيف« الخطوط البريطانية» 14/04/013 

من خالل هذه العروض الجديدة لمساعدة عمالئنا في المنطقة، واألردن تحديدا ، على  نهدفو

 ".التخطيط لعطالتهم بأسعار تنافسية وخيارات طيران مريحة

  المجلس االقتصادي يطلق المنبر االقتصادي واالجتماعي للشباب األردني 14/04/013 

واالجتماعي للشباب  أطلق المجلس االقتصادي واالجتماعي أمس السبت المنبر االقتصادي

الى تمكين الشباب من المساهمة في صنع القرار السياسي واالقتصادي  يهدفاالردني، الذي 

 .واالجتماعي

 منطقة اليورو تصادق على بنود خطة إنقاذ جمهورية قبرص  13/04/2013 

حول تمديد فترة السداد " يريدون اتخاذ قرار حاسم وإيجابي"وقال ديسلبلوم إن  الوزراء 

 إلى تخفيف الضغط عن البلدين يهدفوالذي 

  ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يعقد لقاء تعريفياً لرجال األعمال 11/04/2013 

بعض أعضاء مجلس إدارة اللقاء، الذي تم بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية للملتقى و ويهدف

 منتدى األعمال الفلسطيني، إلى التعريف بالملتقى وأهدافه

ليكون مؤسسة جامعة لرجال األعمال األردنيين والفلسطينيين، وتقديم  يهدفمشيرا إلى أن ه 

 .الفرصة لتعميق التواصل بينهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع

  «الدخل والمبيعات»توقع مذكرة تفاهم ربط إلكتروني مع « الجمارك» 11/04/2013 

 االتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية تهدفو

 ملتقى األعمال الفلسطيني األردني يعقد لقاء تعريفياً لرجال األعمال  10/042013 

عض أعضاء مجلس إدارة اللقاء الذي تم بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية للملتقى وب ويهدف

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137443-افتتاح-ورشة-العمل-الإقليمية-للقطاع-غير-الرسمي-في-الدول-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137443-افتتاح-ورشة-العمل-الإقليمية-للقطاع-غير-الرسمي-في-الدول-العربية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137147-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137136-انطلاق-ملتقى-الرعاية-الصحية-القائمة-على-الاتصالات-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137136-انطلاق-ملتقى-الرعاية-الصحية-القائمة-على-الاتصالات-غدا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137135-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137134-المجلس-الاقتصادي-يطلق-المنبر-الاقتصادي-والاجتماعي-للشباب-الأردني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137134-المجلس-الاقتصادي-يطلق-المنبر-الاقتصادي-والاجتماعي-للشباب-الأردني.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137027-منطقة-اليورو-تصادق-على-بنود-خطة-إنقاذ-جمهورية-قبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/137027-منطقة-اليورو-تصادق-على-بنود-خطة-إنقاذ-جمهورية-قبرص.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136832-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136832-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136831-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136758-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136758-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاء-تعريفياً-لرجال-الأعمال.html
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 منتدى األعمال الفلسطيني

ليكون مؤسسة جامعة لرجال األعمال األردنيين والفلسطينيين،  يهدفمشيرا إلى أن الملتقى 

 .وتقديم الفرصة لتعميق التواصل بينهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع

 10/04/2013  ً   نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

د المصانع بالبيع المباشر للمواطنين  .لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعه 

  البنك اإلسالمي أفضل المصارف الرائدة عربيا 08/04/2013 

 تهدفوكانت لها بصمات واضحة في مجال التميز والجودة على مستوى المنطقة العربية،و

 إلى تحفيز المؤسسات في المنطقة العربية على تطوير استراتيجيات إداراتها

  سيتي مول يحتفل بساعة األرض العالمية للمرة الثانية 08/04/2013 

، إلى زيادة الوعي "الصندوق العالمي لحماية الطبيعة"ساعة األرض، التي ينظ مها  تهدفو

 .بالحاجة إلى المساهمة في جهود التصدي لظاهرة التغي ر المناخي

  واحدإصدار سند التسجيل والمخطط في آن : «األراضي» 08/04/2013 

إلى تطوير أعمالها  تهدفموضحا أن  الدائرة سعت منذ سنين للحصول على برامج 

 واالطالع على أفضل الممارسات الدولية في الجوانب ذات العالقة بموضوع التوأمة

  شهور  9 مصر تستطيع تجاوز أزمتها االقتصادية في   : مرسي 07/04/2013 

إلى تحقيق الحرية والعدالة  تهدفوتستطيع مواجهة كل تحديات المرحلة االنتقالية التي 

  . االجتماعية وعودة اإلرادة لجموع المصريين

إلى تحقيق التكامل االقتصادي واألمن الغذائي ألبناء وادي  تهدفوأك د أن  زيارته للسودان 

 .النيل، ووصف السودان بأن ه الجذر الممتد داخل أفريقيا العزيزة

  «معالجة المشكالت االقتصادية في األردن»منتدى اقتصادي شبابي عن  07/04/2013 

وأك د رئيس دائرة المخاطر في بنك القاهرة عمان يوسف أبو الهيجا أهمية انعقاد المنتدى 

 إلى إيجاد جيل شبابي قيادي قادر على صناعة اإلنجاز والمستقبل يهدفالذي 

  قبرص ستحصل على الدفعة األولى من القرض األوروبي في أيار 04/04/2013 

الى اعادة وضع النظام المالي  يهدفاالول : هذا البرنامج يرتكز على شقين"واضافت ان 

الى طبيعته عبر اعادة هكيلته وتحجيمه والثاني سيتيح اعادة الدين العام الى مسار يمكن 

 ".تسديده

 04/04/2013 BMW .. 0413أهداف طموحة لتحقيق مبيعات قياسية لعام  

إلى تحقيق المزيد من االرتفاع في المبيعات للعام الحالي؛ لتسجيل أرقام قياسية  نهدفنحن "

 ".أخرى لمبيعاتنا

  ترويجية لألمهات في عيدهنشركة هنكل األردن تطلق حملة  03/04/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136657-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136657-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136399-البنك-الإسلامي-أفضل-المصارف-الرائدة-عربيا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136399-البنك-الإسلامي-أفضل-المصارف-الرائدة-عربيا.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136318-سيتي-مول-يحتفل-بساعة-الأرض-العالمية-للمرة-الثانية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136318-سيتي-مول-يحتفل-بساعة-الأرض-العالمية-للمرة-الثانية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136298-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136129-مرسي--مصر-تستطيع-تجاوز-أزمتها-الاقتصادية-في-9-شهور.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/136123-منتدى-اقتصادي-شبابي-عن-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135749-قبرص-ستحصل-على-الدفعة-الأولى-من-القرض-الأوروبي-في-أيار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135749-قبرص-ستحصل-على-الدفعة-الأولى-من-القرض-الأوروبي-في-أيار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135747-BMW-أهداف-طموحة-لتحقيق-مبيعات-قياسية-لعام-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135556-شركة-هنكل-الأردن-تطلق-حملة-ترويجية-للأمهات-في-عيدهن.html
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من خاللها إلى التعبير عن عميق االمتنان والتقدير  هدفتحملة ترويجية بمناسبة عيد األم، 

 .لجميع األمهات اللواتي تعتبرهن الشركة من أولى اهتماماتها

  الحكومة مستمرة بدعم الخبز: الحلواني 01/04/2013 

 ويهدفوبين ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسية القتصاد السوق االجتماعية، 

 بطة بحياة المستهلكينالى مراعاة االبعاد االجتماعية المرت

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك، التي 

 بالدرجة األولى إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجاري تهدف

  تبدأ بطرح عطاءات شبكات المياه لمحافظة الزرقاء« تحدي األلفية» 01/04/2013 

المشروع إلى تحسين التزويد المائي من خالل تقليل الكميات المفقودة في شبكات  ويهدف

 المياه وزيادة كميات المياه الواصلة إلى المشتركين

ة في الزرقاء إلعادة تأهيل شبكات المياه الفرعي( 5)إلى ( 1)العطاءات من  تهدففيما 

ا العطاء رقم  والذي سيتم ( 3)والرصيفة وسيتم طرحها في شهري أيار وحزيران المقبلين، أم 

 .إلى إنشاء خزان ومحطة ضخ في منطقة الرصيفة فيهدفطرحه في شهر أيلول 

إلى زيادة القدرة  يهدفومشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة والذي 

 للمحطة لمعالجة مزيد من مياه الصرف الصحي القادمة من عمان والزرقاءاالستيعابية 

 الرقابة على الرساميل إجراء نادر ال يمكن التكهن بمدته  29/03/2013 

إلى منع زعزعة استقرار الجزيرة عند إعادة فتح مصارفها دخلت حيز  تهدفواآللية التي 

 ...التنفيذ خالل األيام الماضية مع تخفيض الحد األقصى المسموح به

  مليون دوالر إلنشاء ميناء الغاز الطبيعي في العقبة 61منحة كويتية بقيمة  29/03/2013 

إلى دعم اقتصاد األردن وتحقيق  يهدفوأشار الخرابشة إلى أن  التوقيع على هذه االتفاقية 

 أهدافها اإلستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي تعاني منها البالد

ً نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد  27/03/013    محليا

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 .لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين

  ألف دينار لتوسعة مركز الحسين للسرطان 14بـتتبرع « البوتاس» 27/03/2013 

ألف دينار أردني لمشروع توسعة المستشفى التابع  55تبرعت شركة البوتاس العربية بمبلغ 

إلى تسلق جبل إفرست  تهدفلمركز الحسين للسرطان، عبر رعايتها البعثة األردنية التي 

أخفض بقعة إلى أعلى  من»من أجل جمع التبرعات لمشروع توسعة المركز، ضمن حملة 

 .«قمة من أجل الكفاح ضد السرطان

الشركة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي بالدور المحوري الذي يقوم به  تهدفكما 

مركز الحسين للسرطان في تأمين العالجات الالزمة لمرضى السرطان في األردن 

 .والمنطقة

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135323-الحلواني-الحكومة-مستمرة-بدعم-الخبز.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/135264-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134939-الرقابة-على-الرساميل-إجراء-نادر-لا-يمكن-التكهن-بمدته.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134939-الرقابة-على-الرساميل-إجراء-نادر-لا-يمكن-التكهن-بمدته.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134941-منحة-كويتية-بقيمة-65-مليون-دولار-لإنشاء-ميناء-الغاز-الطبيعي-في-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134644-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134641-
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شركة توليد الكهرباء المركزية تدعم جائزة نقابة المهندسين لمشاريع تخرج طالب  27/03/2013 

 الهندسة 

الرعاية إلى مساعدة طلبة الهندسة في الجامعات األردنية على الشركة من خالل هذه  تهدفو

 إطالق العنان لمواهبهم وقدراتهم على اإلبداع في مجال الهندسة

  عمل حول التغليف لغايات التصدير لألسواق الخارجيةورشة  27/03/2013 

بالتعريف عن النادي، ( كافراج)وقام ابراهيم قطان مدير نادي األعمال األردني الفرنسي 

 إلى تنمية التبادل التجاري بين األردن وفرنسا يهدفالذي 

 وميلينيوم عمان لتقديم حلول اتصاالت متكاملة « زين»اتفاقية بين  26/03/2013 

مشيرا الى ان الشركة وفي اطار دعمها القطاع السياحي تعمل على اتجاهين اولهما دعم 

 نافسية المنتج السياحي الوطنيالى رفع مستوى ت تهدفاالنشطة والحمالت التي 

  مركز الملكة رانيا ينفذ برامج تستهدف أطفاالً وأمهات في العقبة 26/03/2013 

الدورة إلى تحسين ممارسات الرعاية المقدمة لألطفال في األسرة، وذلك من خالل  وهدفت

 فهم عالمهم واحتياجاتهم

 26/03/2013 MEPS  تتشارك مع مجلس معايير أمن بيانات بطاقات الدفع 

إلى تحسين مستوى أمن بيانات  تهدفمؤسسة  355كما ستتواصل الشركة مع أكثر من 

 .الدفع

  دينار سعر طن الحديد 184 20/03/2013 

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

 .لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين

  االستقرار واألمن بيئة خصبة لالستثمار في االردن: رئيس سامسونج 19/03/2013 

في ( اس او اس)الى دعم قرى األطفال  يهدف، والذي (حملة األمل لألطفال)وهو برنامج 

 األردن وسوريا ولبنان

  خصومات إلعالنات منتسبي الغرفة في اإلذاعة والتلفزيون: «صناعة عمان» 14/03/2013 

مذكرة التفاهم التي وقعها زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان ورمضان  وتهدف

 الرواشدة مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

إلى تفعيل الدور الوطني لهذه المؤسسة العريقة في  تهدفومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، 

 تسليط الضوء على الصناعات األردنية وترويجها اعالميا

  يحصد جائزة أفضل بنك للتمويل اإلسالمي« نور» 13/03/2013 

هذه الجوائز التي تنظمها مجلة التجارة والتصدير في الشرق األوسط، إلى تكريم  تهدفو

 .المؤسسات التي تلعب دورا  رياديا  في تعزيز التجارة واالستثمار في المنطقة

  مليون دينار إيرادات جمرك عمان لنهاية شباط الماضي 70 13/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134639-شركة-توليد-الكهرباء-المركزية-تدعم-جائزة-نقابة-المهندسين-لمشاريع-تخرج-طلاب-الهندسة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134639-شركة-توليد-الكهرباء-المركزية-تدعم-جائزة-نقابة-المهندسين-لمشاريع-تخرج-طلاب-الهندسة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134639-شركة-توليد-الكهرباء-المركزية-تدعم-جائزة-نقابة-المهندسين-لمشاريع-تخرج-طلاب-الهندسة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134637-ورشة-عمل-حول-التغليف-لغايات-التصدير-للأسواق-الخارجية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134514-اتفاقية-بين-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134485-مركز-الملكة-رانيا-ينفذ-برامج-تستهدف-أطفالاً-وأمهات-في-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134485-مركز-الملكة-رانيا-ينفذ-برامج-تستهدف-أطفالاً-وأمهات-في-العقبة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/134486-MEPS-تتشارك-مع-مجلس-معايير-أمن-بيانات-بطاقات-الدفع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133860-580-دينار-سعر-طن-الحديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133771-رئيس-سامسونج-الاستقرار-والأمن-بيئة-خصبة-للاستثمار-في-الاردن.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133191-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/133164-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132989-72-مليون-دينار-إيرادات-جمرك-عمان-لنهاية-شباط-الماضي.html
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بالدرجة األولى إلى تجميع اإلجراءات  يهدفواختصار الوقت على متلقي الخدمة والذي 

 لدائرة الجمارك والدوائر األخرى في مكان واحد

  مصر تدرس طرح صكوك مرابحة لتمويل شراء بترول وغذاء 12/03/2013 

إلى  يهدفمشيرا  إلى أن مجموعة من المستثمرين تعتزم المشاركة في تنفيذ المشروع الذى 

 .تسهيل نقل العمالة ما بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية

  «تيكاتي»تحصل على المركز األول في سباق « 174لكزس إل إكس » 10/03/2013 

إلى اختبار مدى قدرة تحمل المركبة والسائق معا ، وذلك ضمن أجواء  هدفوكان السباق قد 

 جغرافية صعبة تمثلت بأراٍض جبلية وعرة

  مليار دوالر بقطاع االتصاالت في الشرق األوسط 144 توقعات بإنفاق 07/03/2013 

وقيام الحكومة بدعم تطور ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في األردن؛ من خالل وضع 

إلى تعزيز النمو الديناميكي لقطاع تكنولوجيا المعلومات  تهدفاستراتيجية متعددة المحاور، 

 األردني محليا  ودوليا  

بشكل رئيسي إلى تفعيل وزيادة مساهمة قطاع االتصاالت  تهدفوقال إن االستراتيجية 

 وتكنولوجيا المعلومات في النمو االقتصادي في االردن

 التمويل اإلسالمي يحب أال يقتصر على المصارف : قندوز 06/03/2013 

لتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بعمليات تهدف وتتسع الهندسة المالية لتشمل أية عمليات 

 تمويلية معينة أو تعظيم أرباحها أو جميع هذه العناصر

  مليون دينار 761توصي برفع رأسمالها إلى« سرايا العقبة» 06/03/2013 

إلنشاء يهدف نخبة من المقاولين الرئيسين الستكمال األعمال المتبقية من المشروع الذي 

 مدينة متكاملة تضم العديد من المرافق السكنية والتجارية

 مجموعة المطار تخصص مساحات لمؤسسات محلية في المبنى الجديد  06/03/2013 

هذه االتفاقيات الى إتاحة الفرصة أمام المؤسسة والجمعية لعرض وبيع منتجاتهما  وتهدف

 .اليدوية والتقليدية في المبنى الجديد لمطار الملكية علياء الدولي المزمع افتتاحه قريبا  

أيضا  إلى منحها الفرصة لعرض الثقافة األردنية الغنية والحرف اليدوية المحلية،  نهدفكما 

 ."ينا األعزاءأمام مسافر

  مليون دينار 761سرايا العقبة توصى برفع رأسمالها الى 05/03/2013 

المجلس إطلع خالل االجتماع على سير عملية تقييم العروض المقدمة من نخبة من المقاولين 

 ...إلنشاء مدينة متكاملةيهدف الرئيسيين الستكمال األعمال المتبقية من المشروع، والذي 

  النسخة التجريبية لمنصة خدمات جوينتدشن « زين» 05/03/2013 

تجسد عالقة المجموعة مع شركة فوادفون التي تربطها معها شراكة تسويقية هي مبادرة 

 .لنشر روح التواصل االجتماعي بين شركات االتصاالت المتنقلةتهدف عالمية 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132853-مصر-تدرس-طرح-صكوك-مرابحة-لتمويل-شراء-بترول-وغذاء.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132853-مصر-تدرس-طرح-صكوك-مرابحة-لتمويل-شراء-بترول-وغذاء.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132671-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132081-توقعات-بإنفاق-100-مليار-دولار-بقطاع-الاتصالات-في-الشرق-الأوسط.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/132047-قندوز-التمويل-الإسلامي-يحب-ألا-يقتصر-على-المصارف.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131900-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131897-مجموعة-المطار-تخصص-مساحات-لمؤسسات-محلية-في-المبنى-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131897-مجموعة-المطار-تخصص-مساحات-لمؤسسات-محلية-في-المبنى-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131830-سرايا-العقبة-توصى-برفع-رأسمالها-الى765-مليون-دينار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131734-
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  تشارك في مؤتمر لمنظمة العمل الدولية« صناعة األردن» 04/03/2013 

الى وضع توصيات لتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية يهدف وحسب البيان فإن االجتماع 

 (2365للعام  13رقم )المتعلقة بالعمل الجبري 

  "اقتصاد العالم إلى أين؟"رجال أعمال أردنيون يطرحون أفكاراً في مؤتمر  03/03/2013 

محلي في ظل الظروف الدولية المؤتمر إلى المساهمة في تفعيل الحراك االقتصادي ال يهدفو

 والعربية المتباينة

  «جيدكو»تنظم ورشة عمل لتعريف قطاع السياحة ببرامج « تنشيط السياحة» 03/03/2013 

 22ر2ويقدم البرنامج الممول من االتحاد األوروبي خمس شرائح منحا مختلفة، وبإجمالي 

 الى المساهمة في تنمية وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة تهدفمليون يورو 

  العقوبات على إيران توصل البالد إلى حافة االنكماش 28/02/2013 

إلى لي ذراع نظام محمود احمدي نجاد حول برنامجه  تهدفوتخضع ايران لعقوبات 

 .النووي

  توقع اتفاقية تعاون مع مدارس الحصاد" ضفاف الدولية" 25/02/2013 

وق عت شركة الضفاف الدولية المملوكة لنقابة المهندسين اتفاقية مع مدارس الحصاد التربوي 

 .إلى توظيف البرامج الهندسية في التعليم وتحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقية تهدف

  0410لسنة مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حماية المستهلك  25/02/2013 

إلى  ويهدفويعتبر مشروع القانون أحد المتطلبات الرئيسية القتصاد السوق االجتماعي، 

 مراعاة األبعاد االجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش  التجاري

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التي 

ض المستهلك للتدليس والغش التجاريب تهدف  الدرجة األولى إلى الحيلولة دون تعرُّ

  المتجددةالسعودية تعلن خارطة طريق لبرنامج في مجال الطاقة  24/02/2013 

إلى تقليص  يهدفأعلنت السعودية خارطة طريقة لبرنامج في مجال الطاقة المتجددة 

 ...استهالكها من النفط بمحطات الكهرباء

إلى استدراج طلبات التأهل  تهدفوقالت مدينة الملك عبد هللا في خريطتها يوم األربعاء إن ها 

 ...ينالمبدئي ألولى محطات الطاقة المتجددة في غضون شهر

عملية ترسية العطاءات للمشاريع األولى هذا العام إلى تحديد تكلفة محطات الطاقة  وتهدف

 .المتجددة في السعودية ووضع هيكل تسعير للجوالت التالية

  شركة أردنية تشارك بمعرض الغذاء الدولي في دبي 03 24/02/2013 

ر األردني للترويج لمنتجاته  هدفوبي ن أن   المشاركة في المعرض يتمث ل في مساعدة المصد ِ

 الغذائية

  أداء جيد للصناعة المحلية العام الماضي: أبو حلتم 2/02/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131534-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131378-رجال-أعمال-أردنيون-يطرحون-أفكاراً-في-مؤتمر-اقتصاد-العالم-إلى-أين؟.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/131376-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130944-العقوبات-على-إيران-توصل-البلاد-إلى-حافة-الانكماش.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130944-العقوبات-على-إيران-توصل-البلاد-إلى-حافة-الانكماش.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130408-ضفاف-الدولية-توقع-اتفاقية-تعاون-مع-مدارس-الحصاد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130407-مجلس-الوزراء-يقر-مشروع-قانون-حماية-المستهلك-لسنة-2012.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130203-السعودية-تعلن-خارطة-طريق-لبرنامج-في-مجال-الطاقة-المتجددة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130177-43-شركة-أردنية-تشارك-بمعرض-الغذاء-الدولي-في-دبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/130174-أبو-حلتم-أداء-جيد-للصناعة-المحلية-العام-الماضي.html
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إلى دعم ومساعدة أعضائها ورعاية  تهدف 1525وأشار إلى أن  الجمعية التي تأسست عام 

 مصالحهم لزيادة التنافسية واإلنتاجية وإيجاد نوع من التكامل الصناعي

 " إسرائيل"تنفي وجود أي اتصاالت الستيراد الغاز من " البوتاس" 21/02/2013 

وأشارت وزارة الطاقة في تصريح صحفي صدر أمس األول إلى أن استيراد الغاز من 

 .إلى خفض الكلف االنتاجية لمصانع شركة البوتاس يهدفالجانب االسرائيلي 

  تنظم يوماً تعريفياً لجمعية مستثمري شرق عمان" تطوير المشاريع" 21/02/2013 

مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة  255يعمل تحت مظلة المؤسسة برأسمال يبلغ 

إلى االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،  يهدفمع القطاع الخاص، والذي 

والتوسع في / إلى البدء أو تهدفسواء كانت قيد التأسيس واإلنشاء أو الشركات القائمة التي 

 .إلنتاجية ضمن قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة ذات جدوى اقتصاديةالمشاريع ا

إلى تطوير القطاعات الصناعية والزراعية، وتعزيز القدرات  يهدفوبي ن أن البرنامج 

التنافسية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الصناعية 

 والزراعية

  والمصارف اإلسالمية 0لجنة بازل  20/02/2013 

إلى إيجاد بيئة مناسبة، والمحافظة على « 1بازل »هذه المعايير الجديدة التي تعرف بـ وتهدف

إدارة جيدة لالئتمان، وضمان تفعيل الرقابة على مخاطر االئتمان، وتطوير دور المراقبين 

 .ومفتشي البنوك

ومن بين المعايير الجديدة معيار خاص بتقييم مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك، 

 …هذه اللجنة من خالل مبادئها الجديدة إلى ما يلي وتهدف

 20/02/2013 "MEPS "توفر خدمات الدفع اآلمن في شركة العالونة للصرافة  

تأتي هذه االتفاقية ضمن سلسلة االتفاقيات التي عقدتها الشركة خالل الفترة السابقة، والتي "

 ...".من خاللها إلى المساهمة في تسهيل تعامالت عمالئنا نهدف

 " 0413قمة عرب نت الرقمية "يشارك في دعم " مركز الملكة رانيا" 20/02/2013 

المؤتمر العربي إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة للمبدعين في القطاع  يهدفو

 الرقمي، والتركيز على مفهوم ريادة األعمال في مجال تطبيقات الهاتف المحمول واإلنترنت

  مذكرة تفاهم بين مجموعة أبو غزالة وراسل بدفورد انترناشونال 19/02/2013 

نشر معايير الى  تهدفوهو المنظمة العالمية المسؤولة عن الرقابة على مهنة المحاسبة التي 

 .جودة عالية؛ إلعداد التقارير المالية وممارسات التدقيق المهني في جميع أرجاء العالم

  الفلسطيني األردني يعقد لقاءه الثاني لسيدات األعمالملتقى االعمال  18/02/2013 

الملتقى الى تشجيع إنشاء مشاريع إستراتيجية تخدم نمو االقتصاد االردني و  يهدفكما 

 .الفلسطيني، ودعم وتنمية المشاريع القائمة بما يخدم الشعبين االردني و الفلسطيني

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129891-البوتاس-تنفي-وجود-أي-اتصالات-لاستيراد-الغاز-من-إسرائيل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129866-تطوير-المشاريع-تنظم-يوماً-تعريفياً-لجمعية-مستثمري-شرق-عمان.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129833-لجنة-بازل-2-والمصارف-الإسلامية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129699-MEPS-توفر-خدمات-الدفع-الآمن-في-شركة-العلاونة-للصرافة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129643-مركز-الملكة-رانيا-يشارك-في-دعم-قمة-عرب-نت-الرقمية-2013.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129468-مذكرة-تفاهم-بين-مجموعة-أبو-غزالة-وراسل-بدفورد-انترناشونال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129468-مذكرة-تفاهم-بين-مجموعة-أبو-غزالة-وراسل-بدفورد-انترناشونال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129384-ملتقى-الاعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-لقاءه-الثاني-لسيدات-الأعمال.html
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 قبرص تعلق آمالها على الغاز الطبيعي للخروج من أزمتها  18/02/2013 

واضاف ايليناس ان مصنع فاسيليكوس الذي يطمح لمعالجة الغاز القبرصي وايضا 

 25ثم اكثر من  5في البداية الى انتاج  يهدفالمستخرج من المياه االسرائيلية واللبنانية، 

 .مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنويا

  ينظم دورة تدريبية حول مبادئ رسم األزياء" مركز األلبسة" 18/02/2013 

إلى إكساب المشاركين المهارات الالزمة التي تمكنهم من  تهدفوتتناول الدورة موضوعات 

 .تعلم مبادئ رسم وتصاميم االزياء

  الفلسطيني األردني يعقد اللقاء الثاني للجنة سيدات األعمالملتقى األعمال  18/02/2013 

الملتقى الى تشجيع إنشاء مشاريع استراتيجية تخدم استقاللية ونمو االقتصاد  يهدفكما 

 .الفلسطيني األردني، ودعم وتنمية المشاريع القائمة بما يخدم الشعب الفلسطيني

 17/02/2013 BCI  توسع انتشارها وتفتتح مركز خدماتها الجديد 

مركز  -الموزع المعتمد ألجهزة سامسونج الكترونيكس الخلوية- BCIافتتحت شركة 

إلى حل مشكلة الضغط  تهدفخدماتها الجديد الكائن في شارع المدينة المنورة، بخطوة 

 المتزايد على مراكز الصيانة التابعة للشركة

  أسعار بيض المائدة مبالغ فيها: «حماية المستهلك» 14/02/2013 

كما ناشدت المستهلكين االقتصاد في استعمال بيض المائدة ما امكن؛ في خطوة تصعيدية 

 الى تراجع االسعار تهدف

 سبب أزمة العالم االقتصادية« بازل»الفيصل غياب  14/02/2013 

وأوضح مدير جامعة اليمامة الدكتور حسين الفريحي في اللقاء الذي عقد أمس بالرياض، أن 

 إلى حوار موسع عن االقتصاد يهدفلقاء األمير عمرو مع طالب الجامعة 

 تهدفاستعراض طرق التقديم لجائزة األمير دمحم الفيصل ألبحاث االقتصاد اإلسالمي التي 

 ...لجيل الجديد في مجال االقتصاد اإلسالميإلى تشجيع البحث العلمي لطالب ا

  ألف دينار مجموع الغرامات الجمركية لنهاية كانون الثاني الماضي 994 13/02/201 

إلى حماية البضائع المحملة على الشاحنات سواء المخلص  تهدفوبين ان الجمارك االردنية 

 (ترانزيت)عليها إلى السوق المحلي أو المارة عبر المملكة 

  الصرايرة يشدد على تسهيل اإلجراءات الجمركية 11/02/2013 

الى تسهيل حركة التبادل التجاري  تهدفوتم خالل اللقاء مناقشة العديد من االمور التي 

 كموضوع تسريب البيانات الجمركية

  في قطاع النقل المنحة الخليجية تمول مشروعات بنية تحتية: البطاينة 10/02/2013 

إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسة سكة حديد العقبة في نقل  يهدفموضحا أن المشروع 

 الفوسفات،

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129331-قبرص-تعلق-آمالها-على-الغاز-الطبيعي-للخروج-من-أزمتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129331-قبرص-تعلق-آمالها-على-الغاز-الطبيعي-للخروج-من-أزمتها.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129285-مركز-الألبسة-ينظم-دورة-تدريبية-حول-مبادئ-رسم-الأزياء.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129284-ملتقى-الأعمال-الفلسطيني-الأردني-يعقد-اللقاء-الثاني-للجنة-سيدات-الأعمال.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/129104-BCI-توسع-انتشارها-وتفتتح-مركز-خدماتها-الجديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128720-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128532-990-ألف-دينار-مجموع-الغرامات-الجمركية-لنهاية-كانون-الثاني-الماضي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128188-الصرايرة-يشدد-على-تسهيل-الإجراءات-الجمركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128188-الصرايرة-يشدد-على-تسهيل-الإجراءات-الجمركية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128013-البطاينة-المنحة-الخليجية-تمول-مشروعات-بنية-تحتية-في-قطاع-النقل.html
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  معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعيحتاحت يدعو إلى  10/02/2013 

الى تسويق المنتجات يهدف الذي " صنع في األردن"باالضافة إلى المشاركة في برنامج 

 .األردنية في االسواق المحلية والدولية، وتعريف المستهلكين حول العالم بما ننتج

 مدادحة يزور مواقع شركة الفوسفات  10/02/2013 

هذه الزيارة إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر والحوار المفتوح بين إدارة الشركة هدفت 

 والموظفين في مختلف مواقع الشركة

 تطلق مبادرة لمساعدة األسر السورية " إل جي" 07/02/2013 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات إل جي إلكترونيكس العديدة للمسؤولية 

لإلسهام في معالجة التحديات  تهدفتغطي كافة القطاعات والفئات، والتي االجتماعية التي 

 االجتماعية

  "EffRx"و" الحكمة"اتفاقية ترخيص وتوزيع عقار بين  06/02/2013 

يسرنا أن نحصل على ترخيص هذا المنتج من شركة افركس والتي تتماشى مع "

إلى العمل مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز منتجاتنا وزيادة  تهدفإستراتيجياتنا التي 

 ".الفئات العالجية التي نغطيها

  افتتاح البرنامج التدريبي في ديوان الخدمة المدنية 05/02/2013 

البرنامج التدريبي لمندوبي الديوان في لجان شؤون الموظفين في الدوائر والمؤسسات 

 الى تعزيز قدرات مندوبي الديوانيهدف الحكومية الذي 

  "المتكاملة للنقل"في " ستي جروب"الحكومة تشتري حصة  04/02/2013 

الكويتية في الشركة المتكاملة " ستي جروب"قالت مصادر رسمية مطلعة إن شراء حصة 

 ".دعم قطاع النقل العام في المملكة"الى تهدف للنقل المتعدد، 

  الحكومة تشتري حصة ستي جروب في المتكاملة للنقل 03/02/2013 

قالت مصادر رسمية مطلعة إن شراء حصة ستي جروب الكويتية في الشركة المتكاملة للنقل 

 ".دعم قطاع النقل العام في المملكة"الى تهدف المتعدد 

  الخدماتتبدأ النظر بطلبات االستفادة من منح برنامج تطوير " تطوير المشاريع" 03/02/2013 

إلى تطوير القطاعات الصناعية  يهدفوأضاف أن برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات 

 والزراعية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات الصغيرة

  الجددتستقبل مجموعة من الطلبة « نقل» 01/2013//30 

أعلنت مؤسسة إيليا نقل مؤخرا  عن انضمام مجموعة جديدة من الطلبة لبرنامج منحها 

 إلى توفير الفرصة التعليمية المقرونةيهدف الدراسية الذي 

  البريطانيةتعلن عن شراكتها مع السفارة « 144أويسيس » 29/01/2013 

يجي الشرق األوسط»شركة « 555أويسيس »كما ضمت قائمة السفراء الذين اختارتهم  « خر 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/128012-حتاحت-يدعو-إلى-معالجة-التحديات-التي-تواجه-القطاع-الصناعي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127993-مدادحة-يزور-مواقع-شركة-الفوسفات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127993-مدادحة-يزور-مواقع-شركة-الفوسفات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127634-إل-جي-تطلق-مبادرة-لمساعدة-الأسر-السورية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127485-اتفاقية-ترخيص-وتوزيع-عقار-بين-الحكمة-و-EffRx.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127312-افتتاح-البرنامج-التدريبي-في-ديوان-الخدمة-المدنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127312-افتتاح-البرنامج-التدريبي-في-ديوان-الخدمة-المدنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127187-الحكومة-تشتري-حصة-ستي-جروب-في-المتكاملة-للنقل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127047-الحكومة-تشتري-حصة-ستي-جروب-في-المتكاملة-للنقل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/127047-الحكومة-تشتري-حصة-ستي-جروب-في-المتكاملة-للنقل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126969-تطوير-المشاريع-تبدأ-النظر-بطلبات-الاستفادة-من-منح-برنامج-تطوير-الخدمات.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126487-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126321-
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 إلى ربط الطلبة في دول الشرق األوسط بالجامعات في الخارج تهدفالتي 

  إطالق مشروع حوسبة مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل 29/01/2013 

مشروع حوسبة المركز إلى زيادة فعالية اإلدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في  يهدفو

 الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

  الداعم الرسمي لخدمات العالقات العامة لبعثة مكافحة السرطان« بداية» 27/01/2013 

البعثة إلى جمع تبرعات مقدارها مليون دوالر أمريكي الستكمال مشروع توسعة  تهدفو

 .المستشفى الجديد التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

  العراق يحتل قائمة الدول األكثر استيراداً للصادرات األردنية 21/01/2013 

شركة محلية بعرض  35المنتدى الى الترويج للصناعة األردنية، حيث قامت  يهدفو

 منتجاتها امام رجال االعمال العراقيين والسوريين

  قمة الرياض تتجه التفاق موحد لالستثمار العربي 21/01/2013 

أن القمة تسعى إلى اعتماد االتفاق الموحد المعدل الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول 

 في المقام األول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يهدفالعربية الذي 

ً : «األراضي» 17/01/2013    ربط الخارطة والسجل العقاري إلكترونياً قريبا

 أعمالهاالى تطوير تهدف موضحا ان الدائرة سعت منذ سنين للحصول على برامج 

  التمويل اإلسالمي قادر على دعم مشاريع الطاقة البديلة: سيتارامان 17/01/2013 

في المئة  5التعاون الخليجي إلى إنتاج ما نسبته معظم البلدان األعضاء في مجلس تهدف »

 .«1515على األقل من الطاقة البديلة بحلول عام 

  المقبلمنتدى اقتصادي أردني عراقي سوري السبت  17/01/2013 

الى الترويج للصناعة يهدف إن المنتدى الذي يشارك فيه مجلس االعمال العراقي بالمملكة، 

 الوطنية وعرض منتجاتها امام رجال االعمال العراقيين والسوريين

  خطة لتطبيق االقتصاد اإلسالمي في مصر: مستشار مصرفي 16/01/2013 

مشيرا إلى الجهود المنظمة التي بذلت داخل جمعية التجاريين بالمملكة العربية السعودية 

 بالمقام األول إلى تأهيل و إعداد رواد متخصصينهدفت الشهادات المهنية التي تحت اسم 

 16/01/2013 "THE Group "تطلق مبادرة خيرية طويلة األمد  

المبادرة إلى تعزيز روح العطاء على مدار العام من خالل تسهيل التبرع بحاجيات  تهدفو

ن يواجهون ظروفا  صعبة في المجتمع  .ضرورية لألقل حظا  أو مم 

 نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد  15/01/2013 

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية تهدف و

د المصانع بالبيع المباشر للمواطنين  .لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعه 

  البرلمان اليوناني يقر قانوناً يشدد النظام الضريبي 14/01/2013 

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126288-إطلاق-مشروع-حوسبة-مركز-صحي-الهاشمي-الشمالي-الشامل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/126288-إطلاق-مشروع-حوسبة-مركز-صحي-الهاشمي-الشمالي-الشامل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125935-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125121-العراق-يحتل-قائمة-الدول-الأكثر-استيراداً-للصادرات-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125121-العراق-يحتل-قائمة-الدول-الأكثر-استيراداً-للصادرات-الأردنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125120-قمة-الرياض-تتجه-لاتفاق-موحد-للاستثمار-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/125120-قمة-الرياض-تتجه-لاتفاق-موحد-للاستثمار-العربي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124591-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124566-سيتارامان-التمويل-الإسلامي-قادر-على-دعم-مشاريع-الطاقة-البديلة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124564-منتدى-اقتصادي-أردني-عراقي-سوري-السبت-المقبل.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124532-مستشار-مصرفي-خطة-لتطبيق-الاقتصاد-الإسلامي-في-مصر.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124433-THE-Group-تطلق-مبادرة-خيرية-طويلة-الأمد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124212-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124212-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124058-البرلمان-اليوناني-يقر-قانوناً-يشدد-النظام-الضريبي.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/124058-البرلمان-اليوناني-يقر-قانوناً-يشدد-النظام-الضريبي.html
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الى تشديد النظام الضريبي على األجراء  يهدفاقر البرلمان اليوناني السبت مشروع قانون 

 المهن الحرةواصحاب 

الى ضخ مبالغ  يهدفابريل وهو /ويعتبر هذا القانون مقدمة الصالح كبير متوقع في نيسان

 كبيرة من اموال الضرائب االضافية

  شهراً  11ماليين سائح في  14يستقطب المغرب  13/01/2013 

إلى تحسين جودة االستقبال على مستوى جميع  تهدفعملت الوزارة على وضع خطة عمل 

 المطارات

  «التقادم»دوالر في الكويت مستحقات حكومية في مهب مليار  0.3 13/01/2013 

عباس المجرن أن  هناك إجراءات حاليا  من بعض .وقال أستاذ االقتصاد في جامعة الكويت د

 إلى تحصيل هذه المديونيات من منع السفر تهدفالجهات الحكومية 

  بنود لضبط عقود اإليجار 8السعودية تضع  12/01/2013 

إلى  يهدفوأضاف المصدر أن البند السادس وهو اإلحصاءات والمؤشرات العقارية، 

 االستفادة من قاعدة بيانات إيجار

  الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة 08/01/2013 

الى تحسين مواجهتها لالزمة  يهدفقال محللون إن الحكومة المصرية التي شهدت تعديال 

 االقتصادية

 الجنيه المصري يواصل التراجع  04/01/2013 

إلبطاء استنزاف  يهدفوتأتي هذه العطاءات التي بدأت يوم األحد ضمن نظام جديد للعملة 

 .احتياطيات النقد األجنبي التي قال البنك المركزي أن ها تراجعت إلى مستوى حرج

  الجنيه المصري يتراجع مجدداً  03/01/2013 

مليون دوالر أيضا في عطاء يوم اإلثنين ضمن نظام جديد  35وعرض البنك المركزي 

 إلى كبح استنزاف االحتياطيات األجنبية للبالد يهدف

  ديوان الخدمة يعقد ورشة حول دليل مؤشرات األداء في الخدمة المدنية 03/01/2013 

من عقد هذه الورشة إلى التحاور مع  يهدفوتجدر اإلشارة إلى أن  ديوان الخدمة المدنية 

 المعنيين بإدارة الموارد البشرية

 03/01/2013  ً   نشرة إرشادية جديدة ألسعار الحديد محليا

النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطالع المواطنين على األسعار الحقيقية  تهدفو

د المصانع بالبيع المباشر للمواطنين  .لمادة الحديد في السوق المحلية وتتعه 

  فرص كبيرة للتمويل اإلسالمي: هونغ كونغ 02/01/2013 

المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في سبيل ترويج وتطوير قطاعات السوق  تهدفو

 تبادل المعلوماتالمالي اإلسالمي للطرفين لتعزيز التواصل و

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123947-المغرب-يستقطب-10-ملايين-سائح-في-11-شهراً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123944-4-3-مليار-دولار-في-الكويت-مستحقات-حكومية-في-مهب-
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123786-السعودية-تضع-8-بنود-لضبط-عقود-الإيجار.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123401-الحكومة-المصرية-تواجه-تحديات-اقتصادية-كبيرة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123401-الحكومة-المصرية-تواجه-تحديات-اقتصادية-كبيرة.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123163-الجنيه-المصري-يواصل-التراجع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/123163-الجنيه-المصري-يواصل-التراجع.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122998-الجنيه-المصري-يتراجع-مجدداً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122998-الجنيه-المصري-يتراجع-مجدداً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122993-ديوان-الخدمة-يعقد-ورشة-حول-دليل-مؤشرات-الأداء-في-الخدمة-المدنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122993-ديوان-الخدمة-يعقد-ورشة-حول-دليل-مؤشرات-الأداء-في-الخدمة-المدنية.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122996-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122996-نشرة-إرشادية-جديدة-لأسعار-الحديد-محلياً.html
http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122966-هونغ-كونغ-فرص-كبيرة-للتمويل-الإسلامي.html
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  مليون يورو 01توقيع اتفاقية تمويل لشركة مياهنا بقيمة  01/01/2013 

وق عت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الحكومة الفرنسية أمس اتفاقية تمويل بقيمة 

االتفاقية إلى دعم مشاريع شركة مياهنا  تهدفمليون يورو من خالل قرض ميسر،  25

 الخاصة بشبكات المياه

 

 

رأي-السبيل  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

  السياسات العالمية الجديدة تجاه انتشار األسلحة النووية 28/05/2013 

فإن ه لم يوجد  فإن ه على الرغم من وجود إرهاب في العصر النووي األول،  من ناحية ثانية، 

 .إلثارة حرب أكبر بين القوى العظمى يهدفدليل أو حالة تبرهن على أن ه كان 

إلسقاط الحكومة  تهدفعلى توجيه ضربة إليران « إسرائيل«بينما ترك ز الواليات المتحدة و 

 اإليرانية

  وعلى الفاضي..دافوس..دافوس 26/05/2013 

في السابق ومع بدايات انعقاد المنتدى في البحر الميت كانت هناك فعاليات واعتصامات 

 إلى االعتراض عليه ومنع إقامته في ديارنا تهدف

  السعودية -العالقات التركية  23/05/2013 

 إلى تنويع االقتصاد وتطوير البنية التحتية تهدفعلى مشاريع  1559ورك زت المملكة في 

  مجموعة أصدقاء سوريا وفجوة الصدقية 23/05/2013 

د تظاهر  إلى لفت االنتباه من جانب حكومات تعلم أن ها ال يمكن أن  يهدفبيد أن  هذا مجر 

ح كفة التوازن العسكري داخل سوريا  ترج 

إلى تلبية  تهدف، في خطوة واضحة 1521حزيران  65في إطار اتفاق جنيف الموق ع في 

 .الرغبات الروسية

  أنقرة تمسك بخيوط اللعب في الشرق األوسط 22/05/2013 

 كردستان السورية إلى الحصول على نوع من الحكم المحلي تهدفو

  الملك فاروق تنازل عن العرش منعا لسفك قطرة دم مصرية فأين بشار األسد من ذلك؟ 21/05/2013 

فقصص بعض القادة العباسيين واألمويين ومن قبلهم ومن جاء بعدهم خير دليل على هكذا 

 إلى الهيمنة على اآلخرين تهدفنزعات دكتاتورية 

  بروز السياسات االقتصادية القومية وأفول العالم المتعدد األقطاب 21/05/2013 

 1التضخم ليبلغ « تحفيز»ضخ البنك المركزي الياباني سيولة كبيرة في األسواق إلى  يهدفو

http://www.assabeel.net/old/منوعات/اقتصاد/122730-توقيع-اتفاقية-تمويل-لشركة-مياهنا-بقيمة-45-مليون-يورو.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143520-السياسات-العالمية-الجديدة-تجاه-انتشار-الأسلحة-النووية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/143520-السياسات-العالمية-الجديدة-تجاه-انتشار-الأسلحة-النووية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/143166-دافوس-دافوس-وعلى-الفاضي.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142769-العلاقات-التركية-السعودية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142768-مجموعة-أصدقاء-سوريا-وفجوة-الصدقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142768-مجموعة-أصدقاء-سوريا-وفجوة-الصدقية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142615-أنقرة-تمسك-بخيوط-اللعب-في-الشرق-الأوسط.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142615-أنقرة-تمسك-بخيوط-اللعب-في-الشرق-الأوسط.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142483-الملك-فاروق-تنازل-عن-العرش-منعا-لسفك-قطرة-دم-مصرية-فأين-بشار-الأسد-من-ذلك؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/142483-الملك-فاروق-تنازل-عن-العرش-منعا-لسفك-قطرة-دم-مصرية-فأين-بشار-الأسد-من-ذلك؟.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142428-بروز-السياسات-الاقتصادية-القومية-وأفول-العالم-المتعدد-الأقطاب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/142428-بروز-السياسات-الاقتصادية-القومية-وأفول-العالم-المتعدد-الأقطاب.html
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 .في المئة في العامين المقبلين

  دالالت الترحيب بعباس ونتنياهو.. الصين 11/05/2013 

ضد قرارات لمجلس األمن « الفيتو»انضمت الصين ثالث مرات إلى روسيا في استعمال 

 .إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار األسد تهدفالدولي مدعومة من الغرب، 

 قراءة في الغارة الصهيونية 08/05/2013 

فقد أجابت عنه قيادة العدو بعد يومين من الغارة حين وض حت بناء  على طلب روسي أن ها ال 

 أبدا  إلى إسقاط النظام السوري تهدف

  ايار 9في يوم  08/05/2013 

التزم االتحاد األوروبي بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية والديمقراطية 

 إلى دعم، من بين أمور أخرى يهدفالعميقة حيث أنه 

  عابر للجامعات مساق 08/05/2013 

تعمد اإلدارات الجامعي ة والسياسات التعليمية إلى فرض متطل ب جامعي إجباري، يدرسه 

إلى تحقيق حٍد أدنى من  يهدفكافة طلبة الجامعة أو الجامعات على اختالف تخص صاتهم، 

 التجانس الثقافي والفكري

  «هل يشكل المهاجرون تهديدا للغرب؟.. أسطورة المد اإلسالمي»عرض كتاب   08/05/2013 

إلى مناقشة  يهدفمن خالل كتابه الذي يؤكد أن ه ال  وهو ما يسعى الكاتب إلى فعله، 

باألحرى على السلوك السياسي واالجتماعي للمهاجرين المسلمين في وإن ما يرك ز  ، “ اإلسالم ”

 الغرب

  اإلقليمية والدوليةاإلدارة المسلحة لألزمات .. عـودة القوة  06/05/2013 

أو تغيير حسابات  إلى تحريك وضع قائم،  يهدفحتى وإن كان  بل إن العمل العسكري، 

 وإيجاد بيئة مناسبة لتسوية ما، فدائما ما يكون الستخدام القوة بذاته تداعيات سلبية األطراف، 

  أجواء الثقة والحجب 27/04/2013 

، ثورة من نوع خاص، وبأدوات «ثورة»لقد أيقن الشعب األردني أن ه فعال  بحاجة إلى 

إلى تغيير األفكار والمشاعر  تهدفخاصة، قد تكون بيضاء أو خضراء، المهم أنها ثورة 

 واألحاسيس

  رحلة بحث عن اإلسالم المتسامح 26/04/2013 

لكن فقط من خالل عرض كريستيانه باكر لمناهج ممارسة اإلسالم المختلفة، يتزعزع الحكم 

 .إلى تقويض النظام الغربي الليبرالي يهدفالُمْسبَق الرائج، بأن هذا الدين 

  فلنشعل قناديل صمودها وصمودنا 23/04/2013 

مشروع اإلعمار إلى توفير منازل للعائدين إلى البلدة القديمة بعد بناء جدار  يهدفكما و

 .الفصل العنصري

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140784-الصين-دلالات-الترحيب-بعباس-ونتنياهو.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140495-قراءة-في-الغارة-الصهيونية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140495-قراءة-في-الغارة-الصهيونية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140511-في-يوم-9-ايار.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/140496-مساق-عابر-للجامعات.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140444-عرض-كتاب-
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/140147-عـودة-القوة-الإدارة-المسلحة-للأزمات-الإقليمية-والدولية.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138887-أجواء-الثقة-والحجب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138887-أجواء-الثقة-والحجب.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138794-رحلة-بحث-عن-الإسلام-المتسامح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/138794-رحلة-بحث-عن-الإسلام-المتسامح.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138448-فلنشعل-قناديل-صمودها-وصمودنا.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/138448-فلنشعل-قناديل-صمودها-وصمودنا.html
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  0/ أصدقاء إسرائيل في القاهرة  19/04/2013 

أسماء رخيصة مثل الطيور التي تتغذى على بقايا لحم الضحية في أسنان التماسيح، أو تقوم 

 ..للتطبيع يهدفبرنامج تلفزيوني  بدور مهرج السيرك في تقديم

  (0)األقاليم هي الحل : المشكلة العراقية 19/04/2013 

الى تغيير المناهج  تهدفوهناك هجمة واسعة يقودها وزير التعليم العالي الشيعي الحالي 

 الدراسية

 على سنة دمحم ال بيد جورج 18/04/2013 

 إلى تغيير الثقافة والممارسات والتربية تهدفبنودا أساسيا « اوسيد»وتتضمن 

 صاحبات العروش المهتزة  17/04/2013 

هل كانوا يفهمون الدين بشكل آخر، وهل فهمنا أصلح وأصوب وذو نتائج أفضل على 

 اإلسالم الى ترسخيها في نفوس الناس وفي الحياة؟ يهدفالمجتمع والحالة الجمعية التي 

  المبالغة اإلسرائيلية في عوائد الرهان على االعتذار إلى تركيا 15/04/2013 

إلى تقسيم سوريا إلى دول ذات  يهدففإن هناك توجها  إسرائيليا  واضحا  لتشجيع كل تحرك 

 انتماءات عرقية ومذهبية

  0410المشهد االستراتيجي في غزة بعد العدوان اإلسرائيلي في  08/04/2013 

يسمح للدول األعضاء في االتحاد األوروبي بإرسال بواخر ترافقها قوات شرطة من بالدها 

إليه هذا التصور ضمان أن يكون لدى حماس ما تخسره إذا تم  يهدفإلى ميناء غزة، ومما 

 .خرق وقف إطالق النار 

  «حكي وزراء » 02/04/2013 

إليه النسور من كيل المدح لعدد من  يهدفهللا وحده يدري ما الذي :" وأثبتت األيام صدقه

 ".وزرائه

  حينما يحذر النفيسي من الخطر اإليراني 02/04/2013 

 يهدفبل تولدت من رحم معطيات واقعية موثقة، تؤكد جميعها أن إليران مشروعا توسعيا 

 هاإلى بسط هيمنت

  في دعم األمن القومي األمريكي؟« إسرائيل»هل تسهم  01/04/013 

الزيارات العديدة التي قام بها وزير الحرب اإلسرائيلي السابق إيهود براك  هدفتوقد 

 مؤخرا  للواليات المتحدة 

  جزر ومضايق عربية للبيع 21/03/2013 

إلى السيطرة على مضيق باب المندب،  تهدفإن األطماع اإلسرائيلية تجاه أرض الصومال، 

 الذي يعد البوابة الجنوبية للبحر األحمر

  توقعات وتوجهات.. زيارة أوباما 20/03/2013 

http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137923-أصدقاء-إسرائيل-في-القاهرة-4.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137918-المشكلة-العراقية-الأقاليم-هي-الحل-(2).html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137772-على-سنة-محمد-لا-بيد-جورج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137772-على-سنة-محمد-لا-بيد-جورج.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137644-صاحبات-العروش-المهتزة.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/137644-صاحبات-العروش-المهتزة.html
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علي محافظة أن هذه .من جانبه رأى أستاذ الشرف في قسم التاريخ في الجامعة األردنية د

 وحكومة نتنياهو" إسرائيل"إلعالن تأييد أوباما لـ تهدفالزيارة 

  وزراء السندباد 17/03/2013 

الى إنتاج حكومة برلمانية  تهدففهي ليست مشاورات بقدر كونها حملة عالقات عامة 

 .مزيفة

  الغاز مثاالً .. ونهب الثروات الطبيعية للعرب« إسرائيل» 10/03/2013 

 فقط إلى تحقيق مكاسب مادية يهدفعلى هذه الخطوة ال « إسرائيل»ومن الواضح أن إقدام 

  سقطة مهنية لوكالة أسوشيتد برس 10/03/2013 

بالدرجة األولى إلى إفقاد القضية السورية  يهدفأن التقرير سيئ السمعة كان من الواضح 

 لقيمتها في العقل والوجدان العربي

  تحفره حكومة المالكي نفق مظلم جديد 08/03/2013 

 إلى تقزيم المعارضين، أما الديمقراطية فهي للتسويق اإلعالمي الخارجي تهدففالدكتاتورية 

الدولة العراقية، هي ( نوري المالكي)العصا الغليظة التي يقود بها رئيس الحكومة الحالية 

 إلى تحقيق جملة من األهداف المرسومة مسبقا   تهدفسياسة ممنهجة 

 لماذا اآلن؟ وهل فات أوانها؟ .. المساعدات األمريكية المباشرة لمتمردي سوريا 04/03/2013 

إلى إضعاف األسد فقط،  تهدفلقد اعترف المسؤولون األمريكان أن  المساعدات الجديدة ال 

 إلى التقليل من شأن المجموعات اإلسالمية المتطرفة تهدفولكنها 

  قتلة في الرحم 03/03/2013 

الى  تهدفوحتى الدعايات التلفزيونية للحملة التي انتشرت مؤخرا في غاية الخطورة، فهي 

 تربية المجتمع على قبول الفكرة منذ الصغر

الى التركيز على  تهدفونحاول التعاطي بحسن نية مع هذه الحمالت، واالدعاء لبرهة أنها 

 نوعية اإلنجاب والتربية

إلى اعادة الشباب اليهودي حول العالم لزيارة ما يدعون أنه بلدهم،  تهدفوهي حملة 

 حق لهم« اسرائيل»وتذكيرهم أن أرض 

  أمريكي -الالجئون الفلسطينيون في سوريا أمام سيناريو روسي 26/02/2013 

يبة السكانية، وتارة بوصفهم أنهم سيتحولون إلى مواطنين مما يؤدي إلى اختالل في الترك

 إلى توطينهم في األردن يهدفجزءا من مشروع غربي 

 عصيان في مديريات التربية  25/02/2013 

إلى إلغاء القرارات التي اتخذها مدير  تهدفوالتي « بعض المسؤولين في مركز الوزارة»

 تربية سحاب الدكتور سليمان مهيرات

ووصف تربوي قرار تجميد تنقالت مديري المدارس في عمان األولى بأنه طعنة في الظهر 
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 ارسإلى التغيير واإلصالح في المد يهدفلمديريات التربية، وإجهاض ألي قرار 

 « عوايات»وسيارات مواطنين « هيبرد»حكومة  24/02/2013 

الى الحد من وجود « الهيبرد»قرار شطب السيارات في حال شراء سيارات  يهدف

 المركبات القديمة في الشوارع

  مديرو مدارس منقولون يستغلون الطلبة 20/02/2013 

بالدرجة األولى  تهدفوإجراء التغيرات المناسبة التي  االستمرار في أداء عملهم بثقة ونزاهة

 لتحقيق مصلحة الطالب

إلى التخلص من أي  تهدفأن مديريات التربية مقبلة على سلسلة من القرارات اإلدارية التي 

 معيقات لتطوير أداء المدارس

أي قرار يتخذونه طالما انه قرار قانوني وضمن الصالحيات واألصول وبناء على تنسيبات 

 .امةإلى المصلحة الع ويهدفلجنة خاصة 

  وأوباما عاجز.. السلطة تنتظر أوباما 20/02/2013 

ويبدو أن هذه الزيارة لن تتم من دون استحقاقات فلسطينية وإسرائيلية، خصوصا وأنها 

 .لمحاولة إطالق ما يسمى عملية السالم المتعثرة تهدف

  إعدام سامر العيساوي 16/02/013 

اعدام الشهيد الحي سامر العيساوي هي جريمة نكراء مستمرة ومتعددة االطراف بحيث 

 حكومة االحتالل الى االصرار علي اعدام وقتل الشهيد الحي سامر العيساوي تهدف

انه يتصدى بسالح االيمان والصبر لقوة وعنف مخابرات االحتالل ومؤامراتهم، التي باتت 

 في المحصلة النهائية الي اعدامه وقتله بدم بارد تهدفمكشوفة وهي واضحة و

  ثوار سوريا يستعدون للسيطرة على إدلب 12/02/2013 

 هذه العملية إلى فتح جميع الجبهات الباقية في إدلب وما حولها في نفس الوقت وتهدف

في األيام األخيرة من شهر يناير، العديد من المجموعات حول موقع الزهالني كان لهم دور 

 .إلى السيطرة على الموقع تهدففي محاولة فاشلة كانت 

  المصالحة المطلوبة في ظل االستهداف الصهيوني 07/02/2013 

ر فيما يحمل باليد األخرى معوال  لهدم كل ما هو فلسطيني أو عربي أو إسالمي؛ بمعنى آخ

 إلى القضاء على أي وجود حيوي يهدفهو 

  في شأن انتخابات االتحادات الرياضية 04/02/2013 

اطالع الجميع على جدد هذا النظام ومدى تأثيره على  تهدفهذه االتحادات في ورشة عمل 

 .العملية االنتخابية المرتقب

  !سوريا بين المبادرة والبقاء في األزمة 03/02/2013 

إلى البحث عن حل سياسي لألزمة، وإلى ترتيب » تهدفمعتبرا طرحه مبادرة حسن نية 
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 .«األمور من أجل مرحلة انتقالية توفر المزيد من الدماء

  تقهقُُر السّكر وصعود القطن...استقالة المجالي 03/02/2013 

اعة تاريخية تيار عبد الهادي المجالي الذي تقلب على أسماء كثيرة كان في أعماقه من صن

 .في حينها الى مغالبة اإلسالميين ومواجهتهم في الساحة الحزبية تهدفرسمية 

  اليمين الصهيوني 25/01/2013 

ى تفريغ الضفة الغربية من العرب؛ تسهيال  إل تهدفوغير ذلك من اإلجراءات األحادية التي 

 .وتمهيدا  لضمها إلى الكيان الصهيوني الغاصب

  هراء عميق.. الحديث عن اإلخوان 22/01/2013 

مسيرة الجمعة كانت رمزية، واألجدى بهؤالء الكتاب امتداحها على أساس أنها لم تكن 

 الى تعطيل االنتخابات تهدفتصعيدية 

  هل سيتم إجهاضه؟: الربيع العربي بعد عامين 22/01/2013 

ردود فعل غاضبة ورافضة من قبل القوى واألحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية، والتي 

من ورائها  تهدفبدأت تفتح النار بطرق وأساليب مختلفة على القوى والحركات اإلسالمية، 

 .إفشال تجربة اإلسالميين في الحكم والسلطة

  تثير تساؤالت حول أمن مصانع حيوية جزائرية« عين أميناس»عملية  22/01/2013 

ي خوفا  تهدفوتكه ن رباني بأن  الخطة كانت طوال الوقت  إلى إجبار قوات األمن على التنح 

 .زمن تفجير مصنع الغا

  خصائص الحراك العراقي المستمر 19/01/2013 

إلى حفظ كرامة  تهدفمما ال شك فيه أن هذه المطالب تحمل في طياتها أبعادا  إنسانية، فهي 

 اإلنسان العراقي

  قانون انتخاب غير دستوري ونتائج مطعون في دستوريتها 19/01/2013 

إلى  تهدفون من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وفي هذا سياسة أن مجلس األعيان يتك

 بناء جدار حديدي أمام مجلس النواب

  على السلطة مفسد لدينهم؟هل حرص اإلسالميين  15/01/2013 

إلى اكتساب  تهدفحينما ولجت الحركات اإلسالمية معترك الحياة السياسية، فإنها إنما كانت 

 مواقع تستطيع من خاللها تطبيق أفكارها ورؤاها

 البداية الحقيقية للربيع الفلسطيني.. «باب الشمس» 14/01/2013 

الوقت الحالي االلتفات إلى المقاومة الشعبية في شقها المؤثر والعملي، وليس االستعراضي 

 .إلى تحقيق أكبر قدر من اإليذاء للكيان الصهيوني يهدفالذي 

  المؤامرة على المتظاهرين العراقيين 12/01/2013 

إغالق الحدود مع األردن تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية في االنبار، وكأن الحكومة 
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 !ة عموم المواطنينإلى معاقب تهدف

  هل تتغير؟.. قوانين السالح األمريكية 08/01/2013 

حيازة لتقليص القدرة على امتالك و تهدفوقد أشار أوباما إلى ثالثة مقترحات قانونية 

 «األسلحة العسكرية الطراز»

  اإلمارات ومصر وضاحي خلفان 03/01/2013 

والغريب في االمر انه في العامين االخيرين كانت فتحة العداد في االتهامات الخرفانية، 

 للتآمر على الدولة تهدفكشف خاليا ومجموعات عمل 

  انشغاالت ومصالح: الجزائر وفرنسا 01/01/2013 

إلى تحسين صورة فرنسا في  تهدففإذا كانت زيارة أوالند إلى داكار في تشرين األول 

 أفريقيا والبعث برسالة إيجابية إلى الفرنسيين المنحدرين من أصول أفريقية

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

حصتي مصر والسودان من  علىبشكل كبير  يؤثرلن " النهضة " سد : مسئول إثيوبي  30/05/2013 

 مياه النيل

الذي تعتزم أديس أبابا إنشاؤه على نهر " النهضة"أكد مسئول بالحكومة اإلثيوبية أن سد 

 .حصتي مصر والسودان من مياه النهر  علىبشكل كبير  يؤثرالنيل لن 

لم نوافق   : مجلس الوزراء حصتها من النيل عليسلبا  يؤثرمصر ترفض أي مشروع  30/05/2013 

 علي إنشاء سد النهضة

 عليبالسلب  يؤثروأكد المجلس موقف مصر المبدئي، الذي يرفض تنفيذ أي مشروع 

 .التدفقات المائية الحالية القادمة إلي مصر

تدفق  عليبالسلب  يؤثر إن مصر ال تقبل المساس بحصتها من المياه، أو أي مشروع

 .حصتها المائية

 التدفقات المائية يؤثر علىمصر لن تقبل بأي مشروع  :مجلس الوزراء 29/052013 

من المتوقع أن ترفع تقريرها خالل أيام ، وموقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي 

 ".التدفقات المائية الحالية علىبالسلب  يؤثرمشروع 

 حصة مصر علىسلبيا  يؤثرتحويل مجرى النيل األزرق لن : الرئاسة 28/05/2013 

 مكمن الخطر 19/05/2013 

إنتاج  عليبشكل كبير  يؤثرإن غزو المسلسالت التركية لمعظم القنوات الفضائية 
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http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123047-الإمارات-ومصر-وضاحي-خلفان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/assabeel-essayists/123047-الإمارات-ومصر-وضاحي-خلفان.html
http://www.assabeel.net/old/studies-and-essays/studies/122808-الجزائر-وفرنسا-انشغالات-ومصالح.html
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/210780.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/210780.aspx
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 المسلسالت المصرية

  04 رسم دمحم جمعة مصاب بشلل رباعى وأخرس : هرام حاوره بدون كالماأل..بالفيديو 15/05/2013 

 قصة بأنفه 07  لوحة وكتب

 أثرت،  فأعطاها الطبيب جرعة بنج زائدة  ، رادت والدته عدم اإلحساس باأللم عند والدته

  مخها وتنفسها علي

 الوزارات ال ترد علي شكاوي المواطنين 10/05/2013 

 . أصحاب الشكاوي المقدمة عليبالسلب  أثرمشيرا إلي أن ضعف االستجابة للشكاوي 

 المرتبة األولي 07/05/2013 

جاء في األهرام ان مصر قد احتلت المرتبة األولي عالميا في معدالت االضراب الذي 

 النمو االقتصادي بشدة عليسلبا  تؤثردر بالمليارات تسبب في خسائر سنوية تق

 انقطاع الكهرباء الساعة كـااااام؟ رسائل تنبيه للمواطنين علي المحمول 20/04/2013 

انقطاع الكهرباء مشكلة يعاني منها كل بيت اآلن ليس في القاهرة وحدها بل في كل 

 . الجميع عليبالسلب  تؤثر، وهي  المحافظات

 أنبوبة البوتاجاز عبء علي الميزانية 12/04/2013 

في البداية تشير بعض اآلراء إلي أن ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز المخصصة 

 احتياجات المواطنين في المحافظات عليبشكل مباشر  ؤثريلالستخدامات المنزلية 

 االفتقاد إلي النضوج سطور الحرية 08/04/2013 

  الشارع بكل فئاته عليبشكل ضخم  يؤثرومازال رد فعلهما المادي والمعنوي 

 محافظ الجيزة يعزي أسرة القتيل ويطالب بالتهدئة .. 07/04/2013 

العالقات وروابط  عليذلك  يؤثرحيث كان هناك اتفاق عام بين الجميع علي التهدئة وبأال 

 األخوة

 اهم معركة 04/04/2013 

، كانت في معظمها ال تعبر  عاما وحتي اليوم  55 شهدت مصر معارك انتخابية متعددة منذ

 بيةمصداقيتها كالرشاوي والوعود االنتخا علي أثرتعن الواقع نتيجة عوامل 

 عالج جديد لحماية المصابين بالسكر من العمي 30/03/2013 

 . الرؤية وقد يؤدي أحيانا إلي العمي التام في حالة عدم العالج عليسلبا  يؤثروهو مرض 

عودة اإلنترنت بصورة طبيعية خالل  يؤثر علي الخدمة  .. قطع كابل بالبحر المتوسط 28/03/2013 

 ساعات بمسارات بديلة

 . كفاءة خدمات االنترنت بمصر وبعض الدول األخري علي يؤثرمما 

 حادث االقصرال إلغاء للحجوزات السياحية رغم  02/03/2013 

 يؤثر عليأكد محافظ األقصر الدكتور عزت سعد أمس أن حادث المنطاد السياحي لم 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208617.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208617.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/205463.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201567.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201567.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201168.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201168.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201168.aspx
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  . تدفق السائحين لزيارة المناطق األثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي باألقصر

 تشتعل  .. أزمة المخابز 28/02/2013 

وهذا   .. األزمة التي تعانيها المخابز قد تتصاعد في حالة عدم التوصل إلي حلول للمشكلة

 معاناة المواطنين مع رغيف الخبز يؤثر عليبالتأكيد 

 نأمل في أال يؤثر حادث منطاد األقصر على جهود إستعادة السياحة :العريان 27/02/2013 

 يؤثرأعرب الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن أمله في أال 

جهود وزارة السياحة والعاملين بقطاع السياحة الستعادة  على حادث منطاد األقصر

  . ماليين السائحين لمصر

 انهيار الدراما المصرية؟  0413 هل يشهد 17/02/2013 

بين المظاهرات واالعتصامات واألحوال السياسية المتقلبة واألحداث غير المتوقعة 

  صناعة الدراما في مصر عليجميعها بصورة غير مباشرة  أثرتوالكساد االقتصادي 

صناعة  علي أثرولكن بقيت األحداث المترتبة علي الثورة هي الخطر الحقيقي الذي 

 الدراما في مصر

 علي حركة المالحة بقناة السويس يؤثرحادث تعطل السفينة الدنماركية لم  :مميش  23/02/2013 

أعلن مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس أن حادث تعطل سفينة الحاويات الدانماركية 

 حركة  علي يؤثرفجر اليوم لم " إيما ميرسك"

 المشاهدين؟ عليالعنف في المسلسالت واألفالم  يؤثرهل  15/02/2013 

 !المشاهدين؟ عليالعنف في المسلسالت واألفالم  يؤثرهل 

ولكن الحركة السياحية   .. المطارات اإلقليمية لـم تتأثر باألحداث الحالية:جاد الكريم  12/02/2013 

 منخفضة

بها البالد لم تؤثر بدرجة كبيرة علي المطارات االقليمية ـ  أن األحداث المتتالية التي تمر

  حتي اآلن ـ خاصة شرم الشيخ والغردقة

 الالءات المشروعة احمد البرى: اشراف : بريد االهرام  05/02/2013 

التصب في خانة الصالح الوطني بل تؤثر عليه سلبا وحينها النيات واإلرهاصات التي 

 اليملك كل محب للوطن

  انخفاضا في الحركة الجوية والسبب الدوالر  34%  24/01/2013 

كما   ،1525 مقارنة بعام  %65 و  15 حيث انخفضت حركة الركاب بنسبة تراوحت ما بين

  %.26 أثر علي تكاليف الرحالت بزيادة ال تقل عن

 انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة رغم سوء الطقس 09/01/2013 

حركة اإلقالع  علي تؤثروالعواصف واألمطار المستمرة منذ بداية األسبوع الحالي لم 

 والهبوط بمطار القاهرة الدولي

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/12/30/199840/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/12/30/199840/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/12/30/199840/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/5/15/198559/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/9/74/193424/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/9/74/193424/219.aspx
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 التوسع في القارة اإلفريقية توجه استراتيجي  : رئيس شركة الخطوط الجوية 01/01/2013 

 عليسلبا  أثرتالشك ان االحداث المتتالية التي تمر بمصر ومنطقة الشرق األوسط 

 حركة السفر

 

 

عربي ودولي -االهرام  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

 إيران ستواصل التخصيب مهما تكن نتيجة انتخابات الرئاسة  : جليلي 21/05/2013 

 ، أنشطة تخصيب النظائر المشعة تؤثر عليأن نتيجة االنتخابات الرئاسية في إيران لن 

 حادث آبيي لن يؤثر علي السالم : البشير وسلفاكير 07/05/2013 

ما تحقق  يؤثر عليأن حادثة اغتيال ناظر عموم قبائل الدينكا نقوك كوال دينق مجوك لن 

 . من سالم بين الدولتين

 ردا علي رفع رسوم قناة السويس"الرجاءالصالحرأس "اتحاد السفن الياباني يلوح بـ 05/03/2013 

حصيلتها من العمالت  عليسلبا  يؤثرفي تهديد لحركة المالحة في قناة السويس قد 

  الصعبة

  أردوغان ينتقد اعتقال العسكريين ويحذر من تأثيره علي مكافحة اإلرهاب 27/01/2013 

 . معنويات الجيش وأضرت سلبا علي عمليات مكافحة اإلرهاب علي أثرتمؤكدا أنها 

 

 

رياضة -االهرام  

Verbo اثر 

N.  Fecha  

فييرا يتخلي عن هدوئه بعد الخسارة من .. الزمالك يتحفظ علي قرار وزير الرياضة  29/05/2013 

  أيام  14 الفريق راحة  ويمنح  .. االتحاد

 مكان الفريق عليتلك الخسارة  تؤثرخسر الزمالك للمرة الثانية هذا الموسم ولم 

 المستوي الفني أمام بطل كينيا اثرت علينتيجة لقاء الذهاب   : البدري 09/04/2013 

 المستوي الفني عليبعض الشئ  أثرتوأضاف أن نتيجة لقاء الذهاب 

في الكونفيدرالية الحرارة أثرت   16 ويتأهل لدور الــ  0/0 اإلسماعيلي يتعادل مع تيربل 08/04/2013 

 والمرتدات أسفرت عن هدف التعادل  .. علي الالعبين في الشوط األول

 الجوهري كيشي يسعي لتكرار إنجاز  .. في نهائي إفريقيا 11/02/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/211033.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208590.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212610.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212610.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/203166.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/203166.aspx
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سير أحداث بعض  عليبشكل ما  أثرتعلي الرغم من اعترافه بوجود أخطاء عديدة 

 .المباريات

  بزمام المبادرة لدعم موقف النادي األهلي يبحث عن العب شجاع يأخذ 25/01/2013 

بدأت إدارة األهلي إجراءات تقشفية إلنقاذ مسيرة النادي في ظل الظروف المالية الصعبة 

 . مناحي الحياة اثرت عليالتي تعانيها البالد خالل اجواء عدم االستقرار التي 

 علينا تؤثرلن أدع النتيجة   : كيشي 23/01/2013 

،  في الجولة االولي من منافسات المجموعة الثالثة  2-2 لن يدع التعادل مع بوركينا فاسو

 .معنويات العبيه يؤثر علي

 صبري المنياوي يشيد بأداء العبيه ويؤكد أن اإلرهاق والتسرع أثر علي الفريق 19/03/2013 

 خزينة النادي خاوية وأصرف علي األنشطة   : رئيس نادي دمياط 02/03/2013 

 نتائج الفريق األول لكرة القدم أثرت علييمر نادي دمياط بظروف صعبة 

 لن أدع النتيجة تؤثر علينا  : كيشي 23/01/2013 

انا فخور بما . علينا تؤثرال كيشي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لن ادع النتيجة وق

 .قدمه الالعبون الذين ادوا كل ما طلبته منهم

 

 

اقتصاد -االهرام  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

 تخفيض التصنيف االئتماني لن يؤثر علي الصكوك  : وزير المالية 13/05/2013 

، أن تخفيض التصنيف االئتماني لمصر لن  أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية

  عمليات طرح الصكوك علي يؤثر

 ، حيث ان زيادة او تراجع درجة التصنيف االئتماني عمليات طرح الصكوك علي يؤثرلن 

 .باعتبارها تتعلق باالئتمانفقط علي السندات تؤثر 

 استثمارات العرب بمصر عليسلبا  يؤثررجال أعمال سعوديين   6 تجميد أصول  : خبراء 20/03/2013 

استثمارات العرب واألجانب في مصر، بسبب الطريقة المستخدمة في  عليسلبا  سيؤثر 

 .اإلعالن عن بعض الشخصيات

 النقل يؤثر علىزيادة في أسعار الدواجن و االنفالت االمنى   % 11  13/02/2013 

 علي االقتصاد والصفقات تغيير في هياكل الملكية يؤثرالبيع لن  12/02/2013 

 علي يؤثرأكد الخبراء ورجال األعمال أن صفقات تخارج البنوك األجنبية من مصر لن 

  أداء االقتصاد

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137408.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137408.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/23/6/196112/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/209651.aspx
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رأي -االهرام  

        Verbo اثر 

N.  Fecha  

  اجتماعات بالقاهرة قريبا اليجاد حل يحقق أهداف الشعب السوري  :عصام الحداد 13/05/2013 

هذه العالقة  يؤثر عليوأشار الي أن مصر تسعي إلزالة أي شئ يمكن أن يخيم أو 

  . االستراتيجية

 صرختهم مكتومة  .. المرشـدون  : معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين 27/05/013 

، وأيضا علي  ، والخاصة علي حد سواء المصالح العامة عليبشكل واضح  أثرتالشك 

  .. مصادر نمو االقتصاد

 القضاة في متناول الجماهير 25/04/2013 

تأثيرا بالغا  يؤثرهة أمر جد خطير أيا تكن النهاية فسوف نظل ولفترة طويلة في مواج

 . نظرة المواطن إلي قاضيه واطمئنانه إلي نزاهته علي

 ضرورة االهتمام بالمشروعات المتعثرة 17/04/2013 

 توفير فرص العمل تؤثر عليتواجه مصر في الوقت الحالي أزمة اقتصادية 

 ال ضرر وال ضرار 14/04/2013 

احتياجاتهم  يؤثر علىلكن هذا الحق مشروط بعدم اإلضرار بمصالح المواطنين وال 

 .األساسية أو قطع الطرق العامة أمام المارة أثناء اإلضرابات 

 هل تفلح في إصالح ما تفسده السياسة ؟  .. الثقافة 30/03/2013 

سلبا  أثرتواجه مصر اآلن تحديا حقيقيا في ظل موجة كبيرة من الجدل السياسي الذي 

  الشارع المصري علي

 مصر و الحرب الباردة في أفريقيا 10/03/2013 

سلبا  أثرال شك أن غياب التوافق السياسي عن المشهد السياسي في مصر بعد الثورة قد 

  أداء الدبلوماسية المصرية في تعامالتها مع المخاطر والتحديات الخارجية علي

 عين علي األحداث الخروج من دوامة التخبط 03/03/2013 

قرار جون كيري وزير الخارجية  عليأزمة مفاوضات الميزانية األمريكية  تؤثرلم 

 األمريكي

 ! أرانب  .. أرانب بإختصارباختصار 03/03/2013 

رغبة المصريين في  علياألزمة السياسية  تؤثر، لم  زدنا مليون نسمة خالل ستة أشهر

  اإلنجاب

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/209715.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/204953.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/204953.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134441.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134441.aspx
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تبحث عن سمعته غيـر حسنـة والدول  الكفيل نظام : المدير العام لمنظمة العمل العربية 24/02/2013 

 أنظمة بديلة

التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية فرضت نفسها خالل العامين الماضيين علي 

قطاعات  علي أثرتكثير من الدول العربية ومنها بالطبع مصر وما تالها من أحداث 

 العمل والتشغيل

 نقطة نور ثالثة تحديات خطيرة؟ 14/02/2013 

  امن مصر الغذائي يؤثر عليارتفاع مستوي مياه البحر االبيض بما 

 ! وبالعكس  .. إيران  - مصر 10/02/2013 

  عالقاتها معنا علي تؤثروالكل يهدد بأن عودة هذه العالقات سوف 

 مبهمة  .. الخارجية سياستنا 15/01/2013 

يبدو أن حالة االرتباك الشديد في ادارة شئون الدولة علي المستوي الداخلي في الوقت 

 . السياسة الخارجية المصرية عليبشكل كبير  اثرت، قد  الحالي

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

 السمراء في مختلف المجاالتمصر ستظل داعما للقارة   : فهمي 24/05/2013 

وجود فجوة في  أدي إليبعد أن شهد العهد السابق تجاهال للعالقات المصرية اإلفريقية 

 . تلك العالقات مع دول القارة

 أشهر  6 الموافقة علي مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية  22/05/2013 

االضرابات واالعتصامات  تزايد الي يؤديوذلك منعا لفراغ في هذه المنظمات بما 

 . العمالية

 خطر يؤدي للوفاة  .. الصيام دون ضبط السكر 21/05/2013 

الوفاة ومن أهم أعراضه عدم وضوح الرؤية  يؤدي الييؤثر علي حياة المريض وقد 

 .وزيادة ضربات القلب والرعشة وربما التشنج العصبي

 الموظف والضرائب 21/05/2013 

لم يراع أو يأخذ   : أري أنه قانون دستوري لألسباب التالية  ،بخصوص قانون الضرائب

 االزدواج الضريبي يؤدي إلي، مما  بمبدأ إقليمية الضرائب

 إضراب عمال الحقائب بمطار القاهرة 19/05/2013 

  25 تكدس ركاب أدي إليوفاة زميلهم في حادثة خالل نقله ألمتعة إحدي الطائرات مما 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/10/4/199501/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/211100.aspx
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 . رحلة طيران انتظارا لحقائبهم

 آخرين إلشعالهم النار في سيارة شرطة بالتحرير  3 متهمين جدد والبحث عن   3 ضبط 17/05/2013 

  اصابتهما بحروق وكسور متفرقه ادي اليط ومجند شرطة مما والتعدي علي ضاب

 في معركة بالرصاص للنزاع علي أراضي الدولة بأطفيح  6 مقتل مزارع وإصابة 17/05/2013 

اطالق الرصاص بين الجانبين  أدي اليورغبة كل طرف الحصول عليها لنفسه مما 

 ، اخرين  3 واسفر عن مقتل مزارع وإصابة

 تعذيب أبو سيته ارتداد عن الثورة  : مخيون 17/05/2013 

أن مايتعرض له المواطن السيناوي حامد أبو سيتة بسجن طرة من ضرب وتعذيب مما 

 بصره بمثابة جريمة ضد اإلنسانية لفقده أدي

 من المتهمين بإشعال النيران في سيارة شرطة بالتحرير  8  ضبط 16/05/2013 

 .إصابتهما بحروق وكسور متفرقة أدي إليا والتعدي علي ضابط ومجند شرطة مم

وفي أثناء ذلك قام المذكورون باعتراض سيارة شرطة ميكروباص تابعة ألكاديمية 

 الشتعال أديسنة ورشقها بزجاجات المولوتوف مما  11الشرطة قيادة المجند سيد عيد

 النيران بها

 مسئول بالضرائب يتزعم تشكيال عصابيا 15/04/2013 

اسقاط ورد ضرائب مبيعات  تؤدي إليتزوير وترويج فواتير شراء وبيع صورية 

  للشركات والمؤسسات بعدة مليارات من الجنيهات سنويا

 كلمة السر 14/05/2013 

ال تصيب شرارتها مسئولين بعينهم أو تميط اللثام عن أسرار أو أسماء لجواسيس في 

 مشكالت مع بعض الدول األخري أو تكشف فضائح شخصية تؤدي إليالداخل أو الخارج 

 إعادة إحياء مركز الكبد بالشرقية  .. بالجهود الذاتية 12/05/2013 

العمل طوال هذه  أدي لتعطلإال أن نقص التمويل وضعف االعتمادات المخصصة 

  السنوات وعدم إنشائه

 طوارئ بالكهرباء لمواجهة تداعيات إعصار الدلتا 12/05/2013 

قطع  أدي إليهطول االمطار والرياح الرعدية علي البالد أمس األول الجمعة مما 

 . لدلتا والسواحل الشماليةالكهرباء عن عدد من مدن وقري محافظة ا

تجمهر أولياء األمور أمام مدرسة بالسويس بعد العثور على جثة أمامها للمطالبة بعودة  11/05/2013 

 األمن

شعورهم بالقلق  ادى الىللتعبير عن غضبهم بسبب إكتشاف جثة شاب امام المدرسة مما 

 على أبنائهم

 أشخاص بينهم مواطنان مصريان 1مصرع  يؤدى إلىانهيار مبنى سكني في طرابلس  10/05/2013 
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بشارع عمر المختار " بالخير"انهيار عمارة سكنية مكونة من ثالثة طوابق بمنطقة  أدى

 مصرع خمسة أشخاص، إلىوسط العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، 

 األعلي عالميا في معدل وفيات الطرق مصر 03/05/2013 

شخص   9555 إزهاق أرواح ما يقرب من حياة  إليحوادث الطرق في مصر تؤدي 

 ، فيما يعاني آالف آخرون سنويا

أهالي أحد المقاولين يقطعون الطريق الزراعي والسكة الحديد .. احتجاجا علي خطفه 02/05/2013 

 باإلسماعيلية

توقف أدي إلي الزراعي وخط السكة الحديد بين محافظتي الشرقية واالسماعيلية مما 

 حركة السيارات والقطارات في االتجاهين

يقتحمون ملعب غزل المحلة للمطالبة بتغيير الجهاز الفني وتطهير " ويلز"ألتراس  26/04/2013 

 النادي من الفساد

تدهور مستوى وترتيب  أدى إلىساد الذي وتطهير مجلس إدارة نادي غزل المحلة من الف

 .الفريق بجدول الدوري العام

 ! الشـهرة تقصـر العمـر 24/04/2013 

 تؤدي اليتوصلت مجموعة من الباحثين في استراليا الي ان الشهرة والتعرض لألضواء 

 . تقصير عمر االنسان

 ضباط شرطة 0محافظ االقصر يكرم  22/04/2013 

والزام احد الباعة الجائلين بالوقوف فى المكان المحدد له امام وادى الملوك بالبر الغربى 

 لجوء البائع الى االستعانة بوالده واخيه ادى الىمما 

 محطات شرب بسبب هبوط أرضي في الوادي الجديد  6 إغالق  22/04/2013 

هبوط أرضي مفاجئ في مطابق الصرف الصحي بشارع بورسعيد بمدينة الخارجة  أدي

 أجبار المسئولين بالوحدة المحلية إلي غلق ستة محطات لمياه الشرب إلي

 سوء االحوال الجوية يؤدي إلي تكدس الشاحنات بميناء نويبع 09/04/2013 

 ! بعد حادث تسمم طالب األزهر البكتيريا القاتلة تهدد غذاءنا 07/04/2013 

انتشار انواع  الي يؤديان االهمال في حفظ وتداول األغذية خاصة اللحوم بكل أنواعها 

 قاتلة من البكتيريا

 حاالت وفاة الي يؤديطالبا وطالبة وكان يمكن أن   391 حادث األزهر تسبب في اصابة

إخالء سبيل باسم .. العنف يعود فجرا للتحرير واالشتباكات أمام دار القضاء ظهرا  01/04/2013 

 قضايا  3ألف جنيه فى 11يوسف بكفالة 

 أدي إلي، مما  ، وألقوا زجاجات المولوتوف علي بعض الخيام وأطلقوا طلقات خرطوش

 كما تعدوا بالضرب المبرح علي بعض المتظاهرين احتراق عدد منها
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 السماح لبعض من تم استثناؤهم من الخدمة العسكرية بالترشح في البرلمان 04/04/2013 

ان الحزب الذي يحصل علي رمز لقوائمه يمنح نفس هذا الرمز لمرشحيه الفرديين، مما 

 اختالف النواب مع هذا االقتراح ادي الي

إخالء سبيل باسم .. اء ظهرا العنف يعود فجرا للتحرير واالشتباكات أمام دار القض 01/04/2013 

 قضايا 3ألف جنيه فى 11يوسف بكفالة 

كما تعدوا  احتراق عدد منها أدي إلي، مما  وألقوا زجاجات المولوتوف علي بعض الخيام

 بالضرب المبرح علي بعض المتظاهرين

 لحماية المصابين بالسكر من العميعالج جديد  30/03/2013 

 يؤديوهو مرض يؤثر سلبا علي الرؤية وقد   % 6 إلي  2 بمرض السكر الذي يصيب من

  العمي التام في حالة عدم العالج إليأحيانا 

 التيار عن القاهرة والمحافظاتميجاوات خرجت من الخدمة فانقطع   3614  29/03/2013 

، وعدد من  انقطاع الكهرباء عن العديد من مناطق القاهرة الكبري إلي أدياألمر الذي 

 . المدن والقري بالمحافظات

 أشخاص فى انقالب سيارة بالضبعة  3مصرع  27/03/2013 

إلي اختالل عجلة  ادي الياالسكندرية بمنطقة الضبعة نتيجة انفجار إطار امامي بها مما 

  . القيادة بيد قائدها وانقالبها علي جانب الطريق

 والوزير يستغيث برئيس الوزراء أزمة الوقود تعصف بالكهرباء 27/03/013 

مما   .. أكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أن أزمة الوقود وصلت إلي ذروتها أمس

  خروج عدد من محطات انتاج الكهرباء من الخدمة إلي أدي

قطع الكهرباء عن بعض مناطق القاهرة الكبري وعدد من مدن وقري  إلي أديمما 

 . المحافظات مساء أمس

  شمسآخرين في مشاجرة باألسلحة في عين   1 مقتل شاب واصابة 26/03/2013 

شهدت منطقة عين شمس معركة باألسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف في 

 آخرين  5 مقتل شخص واصابة الي أديمشاجرة بين عائلتين بسبب لعب األطفال مما 

 حدوث حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة اليالحادث  أديوقد 

 حرب التاكسي 26/03/2013 

المواصالت الداخلية إلي شكوي  لتعريفةرفع سائقي التاكسي الخاص بالسويس  أدي

 المواطنين وارسال استغاثات للمحافظ

 النزلة ال تشرب من البحر  .. أخيرا 26/03/2013 

سنوات طويلة من الجفاف والعطش و الشرب من البحر بسبب تجاهل الحكومة لهم والذي 

 ي هذهتفاقم األمراض الخطيرة ف أدي الي
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 على كف عفريت" رغم الفراق"مسلسل  26/03/013 

األزمة المالية الطاحنة التي تمر بها قطاعات اإلنتاج الدرامي هذا العام والتي تشهد تخبطا 

 .تأجيل العديد من االعمال بسبب الضائقة المالية  الي أديكبيرا 

 اإلنتاج الفني لضغفبالضرورة  أديويقول ان تردي األوضاع علي مستوي البلد ككل 

 موجة من الطقس السيئ تجتاح البالد والتحسن يبدأ اليوم 23/03/2013 

توقف حركة دخول وخروج السفن إلي  أدي إلي، مما  وبلغت ذروتها في السابعة صباحا

  . ميناءي االسكندرية والداخلية

إلزام الحكومة بعدم المساس بمرتب الموظف .. في حكم تاريخي للقضاء اإلداري 21/03/2013 

 المريض

معلم خبير بمدرسة  تؤدي إليالسيد نواب رئيس المجلس بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن 

 .اعدادية أصيب بمرض مزمن مرتبه كامال وملحقاته

 ة صحيةسقوط ممثل النور بقاعة المجلس نتيجة أزم 19/03/2013 

انتاب مجلس الشوري أمس حالة من القلق الشديد بعد سقوط النائب عبداللة بدران ممثل 

 دقائق  5 الجلسة الصباحية لمدة أدي لرفعحزب النور داخل القاعة األمر الذي 

 طالبا بالمدينة الجامعية باإلسكندرية   90 تسمم 17/03/2013 

تناول بعض الطالب من قاطني المدينة الجامعية بمنطقة العامرية لوجبة كشري  أدي

  منهم وإصابتهم باألعياء الشديد  32 تسمم إليفاسدة 

 هموم البسطاء 15/03/2013 

مما يستدعي إعطاء صدمة كهربية خارجية للقلب حيث أن التسارع البطيني ورناته 

  . الوفاة المفاجئة تؤدي إليالسريعة 

 الطقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى 14/03/2013 

 يؤدى إلىجنوبية الغربية المثيرة للرمال واالتربة تصل لحد العاصفة مما نشاط للرياح ال

 .تدهور الرؤية االفقية واضطراب المالحة البحرية

 سنوات سجنا لكبير عائلة المزغنية بعين شمس  7  09/03/2013 

عقد كبير العائلة بمنطقة عين شمس اجتماعا مع العائلة ألنه أهين في المنطقة بأكملها 

 أدي إليبسبب قيام أحد األشخاص من عائلة أخري بضربه والتبول عليه أمام المارة مما 

 .اهانة العائلة بأكملها

  قطع الطرق والتعدي علي الممتلكات محرم شرعا  : األوقافوزير  09/03/2013 

 .ويدفع للوباء في الدنيا والعذاب في األخرة للهالك يؤديأن االختالف 

 ثلث الصادرات المصرية في مهب الريح 01/03/2013 

مصنعا وهجرة المستثمرين   235 تروس وآالت  لتوقف أديوتكاثرت بها المعوقات مما 
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 . وتشريد آالف العمال

 طوابير البنزين والسوالر تمتد إلي لبن األطفال  01/03/2013 

، ويقوم هؤالء السماسرة بشراء  ظهور سماسرة للسوق السوداء أدي إليوهو األمر الذي 

  حصص محطات الوقود

 دولة عربية تعيش تحت خط الفقر المائي  18:  وزير الري 28/02/2013 

سنويا مما   %1.5 هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم جفافا وكذلك الزيادة السكانية بمعدل

 ، تناقص نصيب الفرد السنوي من المياه يؤدي إلي

 أزمة مقلب في كفر الشيخ 26/02/2013 

 أديإال أن مقلب القمامة الحالي بالمدينة مازال ينفث سمومه وتتصاعد األدخنة منه مما 

 . العديد من المواطنين باألمراض الصابة

النيران في محطة الصرف ويرفضون بعد كارثة ضحايا بيارة طوخ األهالي يشعلون  11/01/2013 

 محلي -العزاء قبل القصاص

لمصرع  أديتجاهل المسئولين لطلباتهم وعدم حضورهم عقب وقوع الحادث األليم الذي 

 في بيارة للصرف الصحي مصر ـ  3 

 تطالب مرسي بعدم تقليص حق التظاهر السلميألمانيا  27/01/2013 

 تؤديأن النزاعات الحالية حول الطريق الذي يجب أن تسلكه مصر لم تفلح بعد في أن 

 .مستقبل جيد للبالد إليبشكل سلمي 

 من مثيري الشغب في أحداث محكمة اإلسكندرية  04 القبض علي 22/01/2013 

واقتحام محكمة االسكندرية وكسر بعض األبواب ومكاتب قلم المحضرين وإلقاء زجاجات 

  . اشتعال النيران بها ادي إليالمولوتوف مما 

  وزير الصحة تحت الحصار بالبحيرة 21/01/2013 

سرعة مغادرة الوزير بعد أكثر من نصف  إلي أدي، األمر الذي  وتثبيت العمالة المؤقتة

  . ارساعة من الحص

 بعد قتل سائقها بطريق مصر أسيوط  مسلحون يستولون علي سيارة نقل 21/01/2013 

في  لمصرعه أديوعندما حاول سائقها التصدي لهم أمطروه بوابل من الرصاص مما 

 .الحال في اثناء ذلك كانت هناك دورية أمنية بطريق مصر اسيوط الزراعي

 أسـعار مـواد البنـاء تشـتعل 20/01/2013 

  زيادة أسعار مواد البناء خاصة الحديد واألسمنت إليارتفاع سعر صرف الدوالر  أدي

 محلي -بانوراما المطار 23/01/2013 

  (6) وتم بسببه نقل رحالت مصر للطيران المتجهة الي جدة والمدينة لمبني الركاب رقم

 حالة من االرتباك بين المسافرين الي ادي
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  واتهامات للعمال بالتشدد في مواقفهم  .. مليار جنيه خسائر إضراب السخنة 17/02/2013 

كشف مصدر مسئول بهيئة مواني البحر األحمر النقاب عن أن ارتفاع سقف مطالب 

نسف الوصول إلي اتفاق يحقق مصلحة كل  إلي أديالعاملين المضربين عن العمل 

  . األطراف

عامال يتمسكون بالتعيين في مواني  955وأكد المصدر أن العمال الذين يقترب عددهم من

العودة باألزمة إلي  إلي أديالشركة هذا الشرط، وهو ما دبي في الوقت الذي ترفض فيه 

 .المربع رقم صفر

ومشاجرات   تصاعد أزمة نقص السوالر.. محاولة لإلعتداء على موكب وزير التموين  16/02/2013 

  أمام المحطات

تصاعدت خالل الساعات القليلة الماضية أزمة نقص السوالر في معظم المحطات 

 ...وقوع مشاجرات بين قائدي السيارات أدي إلي، مما  بالقاهرة والمحافظات

 مقتل زوجة ضابط في حادث سطو علي سيارة بالشرقية 14/02/2013 

النيران علي ضابط تكثف مباحث الشرقية جهودها لضبط مجهولين مسلحين قاموا بإطالق 

 مصرع الزوجةأدي إلي وزوجته مما 

 ال تصفية ألي شركة  :رئيس القابضة للغزل 13/02/2013 

، من أن عمليات التهريب قد  ، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج حذر فؤاد عبدالعليم

 ، مطالبا بإيقاف التهريب انهيار صناعة الغزل والنسيج بأكملهاتؤدي إلي 

  أشخاص في حادث مروع علي الطريق الصحراوي بالعامرية  14 مصرع 13/02/2013 

سيارات بطريق إسكندرية   2 شهدت منطقة العامرية حادثا مروعا حيث اصطدمت 

  .. شخصا  23 مصرع واصابةأدي إلي الصحراوي مما 

  وفاة شاب آخر منذ شهر بسبب التعذيب..   مفاجآة في مركز إدمان المقطم 10/02/2013 

وفاته نتيجة آثار التعذيب  أدي الي، مما  واقعة تعذيب أخري تعرض لها شاب منذ شهر

  . علي جسده

محافظ السويس يكلف لجنة قانونية للمشاركة فى حل أزمة عمال بالتنيوم بميناء  10/02/2013 

  السخنة

كلف اللواء سمير عجالن محافظ السويس لجنة قانونية برئاسة هشام جابر للمشاركة فى 

أغالق الميناء لليوم العاشر على  أدى إلىطرح حلول لمشكلة عمال بالتنيوم المضربين و 

 .التوالى

 والتكدس أمام المحطات في سوهاج  .. تفاقم أزمة السوالر 10/02/2013 

،وقد تفاقمت األزمة  أزمة أخري بالمخابز إلي يؤدينقص هذه السلعة قد باالضافة إلي أن 

 .في سوهاج بشكل ملحوظ

ذلك  يؤديوأكد صاحب مخبز انه يخشي ان تؤثر هذه االزمة علي العمل في المخابز أو 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/13/25/200033/219.aspx
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 توقفها الي

 يشعل النار في نفسه داخل وزارة الكهرباء لرفض الوزير تعيينه 06/02/2013 

 إلي أدي، صباح أمس مما  أشعل مواطن النار في نفسه داخل مبني وزارة الكهرباء

 .  إصابته بحروق متفرقة في جسده

  أزمة الكهرباء فى ذروتها والوزير يستغيث برئيس الوزراء 06/02/2013 

 ادي، مما  صرح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء بأن أزمة الوقود وصلت إلي ذروتها

  دد من محطات انتاج الكهرباء من الخدمةخروج ع إلي

  يقتل شقيقته لزواجها عرفيا 05/02/2013 

عندما تبادل أفراد عائلتين اطالق   .. شهدت منطقتا محرم بك وبرج العرب حادثتي قتل

 ...وفاة أحدهم أدي إلياألعيرة النارية فيما بينهم مما 

مسلحون يهاجمون سيارة شركة .. نصر في عز الظهر وسط غياب أمني في مدينة 05/02/2013 

 ألف جنيه  644 خاصة ويستولون علي مليون و

واستولوا علي األموال بعد إيقاف السيارة واطالق الرصاص علي مستقليها األربعة مما 

  . أحدهم وفروا هاربين الصابة أدي

 األبيض واألسود في موقعة البلوك 03/02/2013 

شعور بالخوف  إلي أدي، األمر الذي  وتكون أداة ردع قوية لمواجهة عناصر البالك بلوك

 ، لدي المواطنين

 وقطعت الكهرباء  .. األمطار أخمدت االشتباكات 01/02/2013 

 إليهطول األمطار  أديحيث   فيما لم ينجح فيه السياسيون علي مدي األسبوع الماضي

 ..وضع حد لالشتباكات الدائرة بين المتظاهرين واألمن

 محافظات مصر تتعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط األمطار 01/02/2013 

 إلى أدىحيث شهدت المحافظات رياحا شديدة وسقوط أمطار على أماكن متفرقة مما 

 غرق بعض الشوارع

تحويل  إلى أدتحيث هطلت األمطار فى جميع أنحاء المحافظة مصحوبة ببرودة شديدة 

الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك نتيجة لتراكم مياه األمطار الراكدة فى الشوارع، مما 

ربائى إنقطاع التيار الكه إلى أدىشلل مرورى ، وخلت الشوارع من المارة كما  إلى أدى

 .في بعض قرى المحافظة

الصراع بين القوي السياسية يؤدي النهيار  مصر تواجه تهديدا حقيقيا  : السيسي يحذر 30/01/2013 

 الدولة

وحذر من أن استمرار صراع مختلف القوي السياسية، واختالفها حول إدارة شئون البالد 

 .انهيار الدولة، ويهدد مستقبل األجيال المقبلة إلي يؤديقد 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/3/3/198228/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/3/3/198228/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/30/25/197381/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/30/25/197381/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/30/25/197381/219.aspx
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عواقب وخيمة  إلي يؤديوأكد أن استمرار هذا المشهد دون معالجة من جميع األطراف 

 .تؤثر علي ثبات واستقرار الوطن

 أيام  3 مليون جنيه في  1.1 هيئة النقل تفقد 29/01/2013 

الدولة التي تأثرت نتيجة األحداث التي تمر بها البالد مما أنعكس علي ارتفاع حجم 

 .الماضيةخالل الفترة   % 65 تراجع في اإليرادات بنسبة أدي اليخسائرها بشكل 

 القبض علي أعضاء من البالك بلوك اقتحموا وزارة التموين 28/01/2013 

من المتهمين بالهجوم علي مقر وزارة   6 نجحت أجهزة األمن بالقاهرة في القبض علي 

 سيارات  25  تحطيم أدي إلي، مما  التموين بالحجارة والمولوتوف أمس األول

 أسطوانة بوتاجاز  14 كارثة بعد انفجارإنقاذ ميت غمر من  27/01/2013 

انهيار بيت النار الخاص  أدي إلي، مما  بسبب االستخدام غير اآلمن السطوانات البوتاجاز

  بالمصنع

 حرق مقر إخوان أون الين 26/01/2013 

  . محالت وكشكين  2 اندالع النار به وفي إلي أدي، مما  وأشعلوا إطارات السيارات أمامه

 أدتالمنطقة اشتباكات أخري بين أصحاب المحالت وعدد من شباب االلتراس كما شهدت 

 .شخصا بجروح متفرقة 23اصابة إلي

 محاور جديدة النسياب المرور بالجيزة  .. مليون جنيه  17 بتكلفة 24/01/2013 

قررت محافظة الجيزة االستمرار في ايجاد محاور مرورية جديدة لنقل حركة السيارات 

 سيولة مرورية حقيقية يؤدي إليمن األماكن المزدحمة بما 

 سلمي ولن يعطل الجلسةالبورصة  إعتصام االلترس أمام مقر: عمران 24/01/2013 

أكد الدكتور دمحم عمران رئيس البورصة المصرية أن اعتصام العشرات من جمهور 

تعطل جلسة تداوالت  يؤدى الىااللتراس امام مقرالبورصة المصرية صباح اليوم لن 

 .اليوم وأن الجلسة ستبدأ فى موعدها الطبيعى فى العاشرة والنصف صباحا

 ألف مدرسة  11  ونريد  .. التمويل مفقود  : التربية والتعليم 22/01/2013 

تبدأ وزارة التربية والتعليم خالل أيام فتح حوار مجتمعي موسع حول قضايا التعليم 

لموسة يسعي المجتمع بأسره المطروحة للنقاش تمهيدا للوصول الي تحديد أهداف م

 . نهضة تعليمية حقيقية الي يؤديحكومة وشعبا لتحقيقها بما 

 مشادات باأليدي بين األمن وضباط ملتحين أمام الداخلية 21/01/2013 

باط الملتحين نصب خيام أمام مبني وزارة تصدت قوات األمن أمس لمحاولة بعض الض

  . حدوث مشادات واشتباكات باأليدي بين الطرفين أدي إلي، مما  الداخلية

   ! جهات حكومية تصر علي حرمان أوروبا من الملح المصري  3  21/01/2013 

توقف تصدير الملح المصري النقي  إليالصراع بين ثالث جهات حكومية  أدي

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/29/27/197223/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/24/27/196312/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/24/27/196239/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/22/27/195999/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/21/25/195722/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/21/25/195722/219.aspx
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  واحة سيوة إلي أوروباالمستخرج من 

 يدعو الى نبذ الخصومة بين المصريين  وزير اإلعالم 18/01/2013 

، أن الخالف السياسي بين بعض أطياف المجتمع ال  أكد صالح عبدالمقصود وزير اإلعالم

  خصومة بين المصريينال يؤدي إليينبغي أن 

 ظهور أدلة جديدة قد يؤدي لتغيير مسار القضية  : خبراء القانون 14/01/2013 

 بحث عزوف المدرسين عن المجموعات الدراسية 12/01/2013 

،  لصالح المالية  %15 عزوف المدرسين عن االشتراك بالمجموعات الدراسية بسبب خصم

 .اللجوء الي الدروس الخصوصية يؤدي اليمما 

  حرائق بمزارع دواجن وانقطاع الكهرباء بالدقهلية 10/01/2013 

حيث شهدت المحافظة هطول كميات هائلة من األمطار الغزيرة المصحوبة بانخفاض 

انقطاع التيار بقري المواجد مركز المنزلة وبهوت  إلي أديشديد في درجة الحرارة مما 

 دجاجة   2555 إلي نفوق أكثر من أديوطنيخ مركز نبروه مما 

لشوارع الخلفية بمدينة المنصورة إمتالء االنفاق وا إليهطول األمطار الغزيرة  أديكما  

سوء  اديوالتي غرقت في شبر ميه خاصة أسفل كوبري طلخا بشارع المشاية السفلية كما 

انقطاع  الي اديسقوط عدد من االشجار علي االسالك الكهربية مما  الياالحوال الجوية 

 التيار الكهربي بشارع الجمهورية 

  السياسيالحراك الشبابي والتطور  10/01/2013 

إعادة إحياء السياسة بعد موتها  إليالحراك الشبابي والجيلي في مصر وتونس  أدي

 عاما  35 المجازي لمدة

بعض التمرينات السياسية  إلي أديوالجدل بين الواقعي المقيد، واالفتراضي الحر، 

 1559أبريل 9االفتراضية والواقعية تجلت في حراك

الواقع االفتراضي والتعامل مع عديد مواقع التفاعل االجتماعي الفيس بوك، وتويتر  أدي

بلورة الدور السياسي االعتراضي واالحتجاجي للشباب المصري  إليوقبلها المدونات 

 .والتونسي

بدء كسر احتكار األجيال األكبر سنا، أجيال ما بعد الحرب العالمية  إلياالنتفاضات  أدت -

 الجمود الجيلي والسياسي إلي أديالستينيات الذي الثانية، و

انشاء  يؤدي اليتقاعس الشرطة عن حماية الشرعية   : رئيس استئناف االسكندرية 10/01/2013 

  ميليشيات

، أن تقاعس الشرطة  ، الرئيس بمحكمة استئناف االسكندرية قال المستشار أحمد الخطيب

 انشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب الي سيؤديعن حماية الشرعية 

 ال خسائر في منشآت الري 25/02/2013 

 أدي إليأكد خبراء المياه أن سقوط األمطار المتوسطة من يوم األحد الماضي حتي أمس 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/18/27/195175/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/14/60/194368/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/13/27/194199/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/13/27/194199/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/10/27/193587/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/10/27/193587/219.aspx
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 .أحد روافد وادي فيرانسيل خفيف بوادي الرحبة، 

  الثلوج تغطي سانت كاترين ودرجة الحرارة تحت الصفر 10/01/2013 

غلق الطريق الدولي أمام  إلي أديوجرفت بعض الصخور والرمال علي الطريق مما 

 . ساعات متتالية  6 المارين

 عقارات واشتعال النيران في فيال باإلسكندرية  3 سقوط أجزاء من 10/01/2013 

تساقط أجزاء من  إليهطول األمطار المستمر علي مدينة اإلسكندرية طوال أمس  أدي

 ثالثة عقارات بمناطق الرمل والجمرك والمنتزه

سقوط كونتر بضائع من علي سيارة نقل إلي أخري  اليشدة الرياح واألمطار  أدتكما 

 .من ركابها 6إلي اصابة أديمالكي مما 

 جئين السوريين بمصرارتفاع عدد الال 10/01/2013 

  توافد أعدادا كبيرة من الالجئين السوريين إلي مصر إليالصراع في سوريا  أدي

  موانئ لسوء األحوال الجوية وأمطار غزيرة في بعض المحافظات  6 استمرار إغالق 59/02/2013 

مواني في اإلسكندرية والسويس   3 استمرار إغالق اليسوء األحوال الجوية أمس  أدي

  وشمال سيناء

إصابة  الي أدتمن ناحية أخري، تعرضت محافظة دمياط لموجات من األمطار الغزيرة 

 الحركة التجارية بالشلل

  عاصفة ترابية تحجب الرؤية في إسكندرية 53/02/2013 

حجب الروية فيها  أدي إليضربت عاصفة ترابية بعد ظهر أمس مدينة االسكندرية مما 

أن هيئة ميناء اإلسكندرية  إليسوء األحوال الجوية  أديأمتار و  3 وارتفاع األمواج إلي

 .أغلقت بوغازي اإلسكندرية والدخيلة 

الفريق يعاني نقصا   : والبدري  .. القلق يحيط باألهلي بسبب تأخر الصفقات الجديدة 53/02/2013 

   ! بالصفوف

عدم التزام الالعب الغاني أبوكو في الحضور للقاهرة أمس من أجل الخضوع  أدي

صرف النظر عن هذه الصفقة  إلي،  الختبار طبي وفني قبل التعاقد معه بالنادي األهلي

  وإغالق الصفحة نهائيا

 صاحب كافيتيريا وراء إطالق الرصاص علي معتصمي التحرير 02/01/2013 

تمكن رجال االمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة اطالق الرصاص بميدان التحرير 

 .يداناصابة ناشط سياسي بطلقة خرطوش فجر أمس األول بالم أدي إليوالذي 

  تعطل حركة مترو حلوان بسبب تعدى الباعة الجائلين على سائق 02/01/2013 

عدم دخول القطارات إلى  أدى إلىتعدي الباعة الجائلين على سائقى قطارات المترو ما 

 .المحطة

 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/38/192160/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/38/192160/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/25/192206/219.aspx
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ودوليعربي  -االهرام  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

 مقتل ثالثة عسكريين لبنانيين قرب الحدود السورية 19/05/013 

أطلق مجهولون كانوا يستقلون سيارة النار علي موقع للجيش اللبناني في أحد الوديان 

  عسكريين  6 استشهاد أدي الي، مما  خارج بلدة عرسال الحدودية مع سوريا

 إيرانيا  01 زلزال عنيف يقتل ويصيب 12/05/013 

مصرع  أدي إليبمقياس ريختر جنوب إيران أمس مما   3.1 ضرب زلزال بلغت قوته

  . آخرين  15 شخص واحد علي األقل وإصابة

 الصحفيين العرب يندد بالعدوان علي سوريا 09/05/2013 

 . استشهاد عدد كبير من المواطنين السوريين وسقوط عدد آخر من الجرحي أدي إليمما 

 هجمات مسلحة علي مواقع للجيش والشرطة في ليبيا 28/04/2013 

تعرض موقع للجيش ومركز للشرطة لهجمات من جانب مسلحين مجهولين في مدينتي 

  مقتل شخص علي االقل الي أديطرابلس وبنغازي في ليبيا أمس مما 

المسلحين هاجموا مقر تمركز كتيبة عقبة بن نافع التابعة لوزارة الدفاع الليبية بمدينة أن 

 مقتل أحد عناصر الكتيبة إلي أديدرنه شرق طرابلس مما 

وفابيوس يتوجه . هجوم علي السفارة الفرنسية في ليبيا أوالند يطالب بالتحقيق 24/04/2013 

 لطرابلس

اصابة اثنين  أدي الياستهدف تفجير سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في ليبيا أمس مما 

  من الحراس وطفلة ليبية والحاق اضرار مادية جسيمة بالمبني

 خمسة قتلي في هجوم لحركة الشباب علي محكمة في مقديشو 15/04/2013 

ة المسلحة االحد محكمة هاجم مسلحون وانتحاريون يعتقد انهم من حركة الشباب االسالمي

  مقتل خمسة اشخاص وجرح العديد أدي اليفي العاصمة الصومالية مما 

 وإسرائيل تواصل االستيطان  .. الفلسطينيون يحيون يوم األرض 30/03/2013 

مواصلة االحتالل اإلسرائيلي ابتالع األرض عبر سياسيات االستيطان والتهويد ومد 

انحسار أصحاب األرض األصليين داخل مساحات  أدي إلي، مما  جدار الفصل العنصري

 . ضيقة

 المعارضة السورية تستهدف طائرة إيرانية محملة باألسلحة في دمشق 29/03/2013 

أعلنت تنسيقية مدينة سلقين بسوريا أن الثوار استهدفوا طائرة إيرانية كانت محملة 

  انفجارها الي أدي، مما  باألسلحة في مطار دمشق الدولي
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نشوب حريق هائل في  الي أديحيث ذكرت قناة الدنيا الموالية للنظام ان ماسا كهربائيا 

 المطار

وعباس يؤكد .. المستوطنات ال يمكن أن يؤدي إلى احراز تقدم في قضية السالم: أوباما 21/03/2013 

 ينيين بدولتهمتمسك الفلسط

النشاط االستيطاني فى الضفة الغربية ليس بناء أو مالئم وال : "وقال الرئيس األمريكي

 ".احراز تقدم في قضية السالم إلى يؤدييمكن أن 

  زلزال قوي يثير موجات تسونامي في المحيط الهادي 07/02/2013 

آخرين علي االقل   6 قتلي وأصاب  5  سقوط ادي اليجزر سليمان في المحيط الهادئ مما 

 .فيما دمرت عشرات المنازل او تضررت

  مسلحون يمنيون يفجرون أنبوب تصدير البترول بمأرب 27/01/2013 

 أديقامت بتفجير أنبوب النفط الممتد بين منطقتي الرمضة وضوار بحافظة مأرب مما 

 .لية التصديراشتعال النيران الكثيفة في األنبوب وتوقف عم إلي

  رحلة جوية في بريطانيا بسبب الثلوج  361 إلغاء 20/01/2013 

سقوط الثلوج بكثافة  أدي، حيث  بدأ الشتاء القاسي في التكشير عن أنيابه في أنحاء أوروبا

 مستويات قياسية إليووصولها 

التحـــرك المصـــري فــي  : عمرالسفيرة مني  قبل أيـــــام من القمــــة اإلفريقيـــــة 19/01/2013 

  أفريقيــــا أصبح أكثر إيجابيـــــة

تدخل القوات الفرنسية في مالي، كما سيتم مناقشة  الي أديوستتم مناقشة هذا األمر الي 

 قضايا أمنية أخري

 تدهور األحوال المعيشية لسكان الشمال، وساد الفقر إليذلك  أديوقد 

لخوض تمرد مسلح ضد الحكومة، أسفر عن احتالل  واستطاعت تجنيد األهالي هناك

تدخل فرنسي مسلح الستعادة المدينة  إليبالتالي  أديأحدي أهم المدن في مالي، وهو ما 

 من أيدي المتمردين

إلطالق نار ومقتل أحد مرافقيه  وزير الشبابتعرض موكب عمر كرامي ونجله  19/01/2013 

 بطرابلس

تعرض موكب رئيس الحكومة اللبنانية األسبق عمر كرامي ونجله وزير الشباب 

 سيارة جيب الحتراق أدي، مما  والرياضة فيصل كرامي إلطالق نار أمس

 كوريا الجنوبية تجري تدريبات بحرية في ذكري إغراق السفينة تشونان 26/03/2013 

مما   1525  مارس  13 أن كوريا الشمالية تقف وراء اغراق السفينة في البحر األصفر في

 . بحارا  23  أدي لوفاة

 اليونسـكو يهـدد بإخـراج اليمـن من قائمة التـراث العـالمي 24/03/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137909.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137909.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/19/31/195298/219.aspx
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 أدي، نتيجة استمرار المخالفات والبناء العشوائي الذي  وفي مدينة التراث العالمي زبيد

 . تشويه كامل للتراث المعماري إلي

 مستوطنون يقتحمون األقصي مجددا ويشتبكون مع الطالب والمصلين 07/03/2013 

، أمس ساحات المسجد األقصي المبارك تحت  اقتحم عدد من المستوطنين اإلسرائيليين

وقوع اشتباكات بين المصلين وطالب العلم  أدي الي، مما  حماية الشرطة اإلسرائيلية

  . والمستوطنين

 سنقصف سوريا إذا وقعت أسلحة كيماوية بأيدي المعارضة  : إسرائيل 27/01/2013 

أن أي عالمة علي تراخي قبضة سوريا علي اسلحتها الكيماوية خالل قتالها االنتفاضة 

ضربات عسكرية  إلي تؤديلسوري بشار األسد من الممكن أن ضد حكم الرئيس ا

 . اسرائيلية

 

 

رياضة -االهرام  

        Verbo ادى 

N.  Fecha  

 المعركة شريفة بين أبناء الزمالك 27/05/2013 

سنة إلي عودة هاني العتال مرة أخري للسباق من   61 إلي  65  رفع السن من أديحيث 

  جديد

 إصابة فهيم عمر بهبوط حاد في الدورة الدموية في اختبارات كوبر 29/04/013 

سقوطه علي  أدي إليتعرض الحكم الدولي فهيم عمر لهبوط حاد في الدورة الدموية مما 

 األرض

 اإلسماعيلي يتدرب اليوم بالسودان استعدادا ألهلي شندي بالكونفيدرالية 17/04/2013 

تأجيل سفر الثالثي عبدالحميد سامي  إليتأخر الحصول علي تصريحات التجنيد  أدي

 وإبراهيم حسن ودمحم عواد حارس المرمي مع بعثة الفريق االول لكرة القدم

 عزم طهران دعم حلفائها ضبط أسلحة إيرانية قرب اليمن يعكس  : نيويورك تايمز 04/03/2013 

تجدد التوتر العالقات بين طهران والغرب عقب التقارب النسبي  إلي يؤديفيما يمكن أن 

 الذي حدث بين الجانبين

 ال يشرفني تدريب عمرو زكي  : العشري 02/03/2013 

ي عن ضيقه وتبرمه من االسلوب الذي ترك به عمرو أعرب طارق العشري المدير الفن

 فسخ عقده قبل ان تلمس قدماه الكرة مع الفريق الي ادي، والذي  زكي الفريق

  المناطق تدفع فاتورة انتخابات اتحاد الكرة 16/02/2013 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/28/26/196971/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134577.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134227.aspx
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تجميد  إلي أديحالة من الشلل التام تسود العديد من مناطق كرة القدم في المحافظات 

 األنشطة

 الخطأ كان من المدرب  : رينارد 23/01/2013 

-2 التعادل مع اثيوبيا الي ادياعترف مدرب زامبيا الفرنسي هيرفيه رينارد بخطئه الذي 

  . في الجولة االولي من منافسات المجموعة الثالثة  2

 

 

اقتصاد -االهرام  

Verbo ادى 

N.  Fecha  

 ! اقتصاد الجباية يزيد االنكماش ويشجع علي التهرب..الخبراء يحذرون 23/05/2013 

 يؤدي اليأن التوسع في تطبيق الضريبة المرتفعة في ظل أوضاع االقتصاد الحالية 

 المزيد من االنكماش االقتصادي

 زيادة الجمارك يؤدي إلي موجة جديدة من ارتفاع األسعار  : اتحاد الغرف 26/03/2013 

 لموجة سيؤديان زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية علي بعض السلع تامة الصنع 

 جديدة من زيادة االسعار للمنتجات المستوردة

 دعم الجهاز المصرفي للسياحة والصناعات التصديرية يؤدي لتنمية الموارد 20/03/2013 

حرص البنك المركزي علي توفير البنوك الدعم من جانبها لتنشيط حركة السياحة خاصة 

 اليبدوره  يؤديتنمية موارد النقد االجنبي وهو ما  يؤدي اليعقب عودة الهدوء بما 

 .استقرار سوق الصرف

 السوالر يشعل لهيب الغضب في محافظات مصر 12/03/2013 

تفاقم حدة األزمة ايضا قيام  ادي إليو.. تسبب في وقوع مشاجرات بينهم وبين الركاب

 عدد كبير من المزارعين بتخزين كميات كبيرة من السوالر بمنازلهم،

نعكف علي طريقة جديدة لطرح   : وزير اإلسكان  : بعد وصول المزادات ألسعار فلكية 06/03/2013 

 أراضي االستثمار بعيدا عن المزادات

عات العمرانية علي دراسة أفضل يعكف الدكتور طارق وفيق وزير االسكان والمجتم

ارتفاع  إلي أدينظام لطرح األراضي في المدن الجديدة بعيدا عن نظام المزادات الذي 

 .األسعار إلي مبالغ مغاال فيها

 إلي أديوالذي  39لسنة 93اننا نريد أن نتحرر من قانون المناقصات والمزايدات رقم

 تعطيل التنمية العمرانية في مصر

زيادة األسعار سواء للوحدات أو األراضي وهو ما  إلي أدينظام المزادات  وأكد وفيق ان

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/23/6/196111/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/138777.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137619.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137619.aspx
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 .أنعكس بالسلب علي مشكلة اإلسكان وأدي لتفاقمها

 السبائك الذهبية مازالت مخزنا للقيمة  : رغم ارتفاع الدوالر 04/03/2013 

في ظل الصعوبات التي يواجهها االقتصاد المصري باالضافة الي انخفاض سعر األوقية 

 انخفاض اسعار المشغوالت الذهبية  الي أديالذهبية بالسوق العالمبة مما 

زيادة األسعار تفوق انخفاض الجنيه باإلضافة الي االنكماش في السوق العالمية والمحلية 

 موال في ادخارهااقبال اصحاب اال الي أديكل ذلك 

اتجاه  الي اديباالضافة الي الحالة الضبابية التي يشهدها االقتصاد العالمي والمحلي مما 

 االغنياء الي شراء السبائك

ريين بالخارج توجة تحويالت المص  : رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال األعمال المصريين 01/03/2013 

 للتعدي علي األراضي الزراعية

التعدي بصورة صارخة علي األراضي  أدي إليخاصة وأن غياب األمن علي الساحة 

 . الزراعية وتفاقم أزمة القمامة في الشوارع

أشهر مهلة الستكمال   3  : حاتم صالح في اجتماعه مع المنتجين وهيئة التنمية الصناعية 19/02/2013 

 وغرفة مستقلة للمالبس الجاهزة  .. المشروعات

قررت وزارة الصناعة والتجارية الخارجية اتخاذ حزمة من اإلجراءات للتيسير علي 

 تحسين مناخ االستثمار يؤدي إليالمستثمرين وحل المشكالت التي تواجههم بما 

 اقترح بسداد ضريبة اإلقرار في يناير بدال من ابريل  : السقطي 21/01/2013 

عدم قدرة الحكومة  يؤدي اليو تعرض المباحثات علي قرض لصندوق النقد للتعثر مما 

 بالوفاء

  تعلن مراجعة تصنيف مصر االئتماني"ديزمو"وكالة 19/01/2013 

خفض محتمل في التصنيف ما لم تتحسن األوضاع السياسية وتتمكن  يؤدي إلىوهو ما قد 

 .مصر من الحصول على تمويل دولي

 

 

رأي -االهرام  

Verbo ادى 

N.  Fecha  

 الحرب السورية في لبنان 26/05/2013 

، حيث  يبدو أن التداعيات اإلقليمية لألزمة السورية قد ظهرت آثارها بسرعة في لبنان

  . مصرع العشرات أدي إلي، مما  يشهد الشمال امتدادا حقيقيا للحرب في سوريا

 دولة اإلرهابيين االفتراضية 21/05/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134651.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134111.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134111.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/134111.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/21/5/195821/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/19/5/195233/219.aspx
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، إنما األهم هو  إن سيناء تحولت الي معقل لإلرهابيين والمسلحين الخارجين عن القانون

 اطالق سراحهم اليفي نهاية األمر  تؤديالتعامل مع مسألة اختطاف الجنود بطريقة 

 ! مأزق سياسي؟ العدالة مدخل الستقالل القضاء أم 16/05/2013 

،  تطوير السياسة القضائية إليدعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر للعدالة  تؤديهل 

 ، ، واستقاللها وتجديد هياكل السلطة القضائية

 من مفكرة األسبوع 11/05/2013 

 الي يؤديسيجارة فقط في اليوم يمكن أن يتسبب في تحول بيولوجي للمدخن   25 تدخين

 . اورام سرطانية

 ! اإلخوان تحتاج إلي مراجعة 05/052013 

رفض ، خاصة اذا ما أصر أصحابها علي اإلنكار و سياسات خطيرة إلياألحالم  تؤدي

 ... ! الواقع

   ! القاضي والسلطان 27/04/2013 

إنما تعالج هذه األزمة بالنزول علي حق الشعب في أن يكون له قضاؤه المستقل الذي 

 .' الناس العدل ويقيم بينهم النصفة يؤدي إلي

  ! الجزيرة الكوريةالحرب في شبه  25/04/2013 

 إليالتصاعد الدراماتيكي لتطورات األوضاع في شبه الجزيرة الكورية مؤخرا  أدي

 بروز الكثير من التكهنات

 (0) وزارة الوحدة الوطنية 18/04/2013 

تكرار  يؤدي إليفي المقال السابق استعرضنا معا أهم أسباب االحتقان الطائفي الذي 

 ، الحوادث المرفوضة والمؤلمة

 اجتهاداتمأساة فجوة األجور 16/04/2013 

تفاقم  إليإال  يؤديأن تدليل أصحاب الدخول الكبيرة في وزارتها وهيئاتها ومؤسساتها لن 

 . هذه األزمة

مليارات  0خسائرنا  : أزمات علي طول الخطمساعد وزير النقل  السـكة الحــديد..مواجهة 12/04/2013 

 المضربون يشعرون بالظلم:ورئيس نقابة العاملين بالسكك الحديد.. بسبب االضراب

  تدهور الخدمة وفقدان األمان الي أديتعرضت خالل عقود طويلة الي اهمال شديد 

  ! الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس تتحول إلي مقلب قمامة 12/04/2013 

هابالكامل في الجزءين الشمالي الشرقي والجنوبي وإتالف التكوينات الجيولوجية وتدمير

 . تعرض رمالها وأشجارها المتحجرة للسرقة إلي أديالغربي منها مما 

 أرجوك يا سيادة الرئيس على الطريق 04/04/2013 

حرية الرأي بنجاح ألنه كان   ( تكميم  )  أدي إلي  2335 تأميم عبد الناصر للصحافة في عام

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/210220.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/209318.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/209318.aspx
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 . السيطرة علي اإلعالميملك أدوات 

 هذا رأيي األخ األكبر 02/04/2013 

، يكون اإلنسان في حاجة ماسة للتواصل مع اآلخرين والتفاعل  السياسة شأنها شأن الحياة

 حدوث تالق وتالقح بينهما في الرؤي واألفكار تؤدي إليمعهم بصورة 

 رفقا باإلسالم 02/04/2013 

ارتفاع ضغم الدم لدي المواطنين قراءة الصحف  تؤدي اليمن اكثر األسباب التي 

  .. ومشاهدة التلفزيون

 الدولة الفلسطينيةال مفر من  18/03/2013 

، وبحيث  قد تكون هذه الفرصة األخيرة الستئناف مفاوضات السالم ولكن بصورة جدية

 التسوية التاريخية بقيام الدولة الفلسطينية تؤدي إلي

  الخطر السكاني الداهم علي الغرب 18/03/2013 

  ! يؤدي الضمحاللها، وانقراضه  اإلنسان هو أصل الحضارة

   ..! كل الطرق تؤدي إلي الجيش 16/03/2013 

 السبت الحزينصباح الخير يا مصر  13/03/2013 

عواقب  يؤدي اليالحكم علي األشياء واالستباق نحو توجيه أصابع االتهام ألي أحد قد 

  وخيمة

 من يعطل الصناديق ؟ 07/03/2013 

اختيار حر في االنتخابات  إليفي نهايتها  تؤدييقولون الديمقراطية عملية متكاملة 

  الرئاسية أو التشريعية

وتكثر المظاهرات التي يعلن أصحابها أنها سلمية ثم تتحول بشكل شبه ممنهج إلي 

 سقوط قتلي وجرحي إلي -ولألسف الشديد -تؤديمصادمات عنيفة 

 ! شيء يؤدي إليالغضب لن  02/03/2013 

 الديمقراطيةبين إهدار الوقت وإسقاط  02/0/2013 

، والبلطجة  من أسوأ ما تؤدي إليه الغوغائية التي نطالعها في بعض الصحف والفضائيات

  التي نراها في عدد من الشوارع والميادين

  يسروا وال تعسروا اجتهادات 12/01/2013 

االنتخاب المزدوج الذي يجمع بين دوائر بالقائمة وأخري فردية هي أنه  مشكلة نظام

  . يؤدي إلي التعسير وليس إلي التيسير

 بعد أن وقع المحظور حديث السوق 01/01/2013 

 . تراجعهذا ال تؤدي اليفقد كانت كل المؤشرات 

 

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201259.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201259.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/202095.aspx
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محليات -االهرام  

Verbo اكد 

N.  Fecha  

سيناء الستكمال مهمتها فى تطهيرها  قائد الجيش الثاني يؤكد بقاء القوات المسلحة في 26/05/2013 

 من البؤر اإلجرامية

دور القوات المسلحة  علىعبد هللا جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء،  أكدمن جانبه، 

 في حماية أمن مصر ودعم أبناء سيناء في كافة المجاالت

 مصر وأثيوبيا تؤكدان مواصلة التنسيق في ملف المياه وتحقيق المصالح المشتركة 25/05/2013 

 خصوصية العالقات بين مصر وإثيوبيا علىالجانبان  أكدحيث  

 العسكرية شرط لممارسة الحقوق السياسيةأداء الخدمة   : اإلدارية العليا 23/05/2013 

سابق عهدها بسقوط حق المواطن المتهرب أو الذي لم  عليالمحكمة اإلدارية العليا  أكدت

  . يؤد الخدمة العسكرية في ممارسته لحقوقه السياسية

 جهود مكثفة على كافة األصعدة لعودة الجنود المختطفين بسالمة: قنديل  21/05/2013 

أن هذا االجتماع يهدف إلى نشر ثقافة السالمة  علىوزير القوى العاملة و الهجرة  أكد

 والصحة المهنية

 االرتقاء بمنظومة مراكز ضمان الجودة بالجامعات : وزير التعليم العالي 21/05/2013 

الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي في اجتماعه مع مديري مراكز ضمان  أكد

الدور المهم لمراكز  عليامعات الحكومية بمقر المجلس األعلي للجامعات الجودة بالج

 . ضمان الجودة بالجامعات في االرتقاء بمنظومة التعليم العالي

 مناقشة قانون الجمعيات األهلية مع مختلف األطراف قبل إقراره  : مرسي 19/05/2013 

رئيس  بانحاتم خاطر رئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات االهلية  أكدوقد 

 الجمهورية وافق علي الطلب المقدم من االتحاد العاملدعم ميزانيته

 محافظ سوهاج يشارك في حملة إلزالة التعديات 16/05/2013 

 ةأن الداخلية لن تتهاون في جرائم التعدي علي أمالك الدول عليمدير األمن  أكدو

والشرطة تضم الكثير ..مازال أمام ثورتنا أهداف كبري يجب تحقيقها : الرئيس مرسي  10/05/2013 

 من المخلصين ووضعها أفضل من شهور مضت

استقالل القضاء واحترام أحكامه وهو األمر الذي يجب أن  عليفي الوقت نفسه  وأكد

 . والقضاءفي وجداننا وإننا في حاجة إلي الفصل بين التشريع  يستقر

 ...ثقتة من أن اإلخالص والهدف النبيل المتفق عليه متوفر لدي الجميع علي وأكد

عيدا "مايو  14: البابا تواضروس مصر دائما فى قلبي وأصلى من أجلها: بابا الفاتيكان 10/05/2013 

 بين المسيحيين" للحب األخوى
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 جديد للعالقات الجيدة بين الزيارة التاريخية للبابا تعد دفع بأن" رفيق"االب  أكدو

 .الكنيستين، وتعزيز أداء لجنة الحوار المشتركة بين الجانبين

 قنديل يتجاوز االعتداء علي موكبه ويباشر عمله يوم اإلجازة 07/05/2013 

 بانالعميدان جمعة توفيق رئيس مباحث الجيزة، وعزت عرفة مفتش االمن العام  أكدوقد  

المتهمين الخمسة وهم اسالم أبو بكر محمود وعمر احمد دمحم وحنفي حامد حنفي ومحمود 

علي ميرغني ومحمود دمحم حداد عاطلون وضبط بحوزتهم بنادق وفرد خرطوش 

 .استخدموها في الجريمة

% 34زيادة بمنحة العمال وزيادة % 14: األزهرى المصريفي حوار للتلفزيون  01/05/2013 

 للراتب األساسى

زيادة  أكد علىقال خالد األزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ان الرئيس دمحم مرسى 

 ...المرتب األساسى للعمال

يرحب المشعان .. انتهاء أعمال اليوم األول من مؤتمر رابطة اإلعالم المرئي الهادف 02/05/2013 

 بمبادرة وزير اإلعالم ويدعو اإلعالميين إلى تقديم رسالة نقية

أن هناك ضرورة لتفعيل استراتيجيات  تؤكد علىبمدينة اإلنتاج اإلعالمى، بتوصيات 

 .التسويق اإللكترونى

 نعمل على إنهاء أزمة الفلسطينيين النازحين من سوريا: حركة فتح 27/04/2013 

منظمة التحرير  بانالدكتور جهاد الحرازين المتحدث االعالمي لحركة فتح في مصر  اكد

 الفلسطينية ممثلة فى سفارة دولة فلسطين والسفير الفلسطيني

ان منظمة التحرير الفلسطينية هي مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة " علىالحرازين  اكد

 " ...عن كافة الفلسطينيين اينما تواجدوا

مصر تطالب بإخضاع كافة منشآت إسرائيل النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة  26/04/2013 

 الدولية

الكلمة على تعاون مصر مع التحالف المعروف بتحالف  أكدتفى ذات االطار وفى حين 

 االجندة

تقوم بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة  السفير ابو العينين على ان مصر اكدوحيث 

 الذرية

 وقضاة من أجل مصر تشتكي الزند  .. الحكومة تؤكد احترامها للقضاء 26/04/2013 

احترام  عليالدكتور عالء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء  أكد

 ...الحكومة الكامل للسلطة القضائية

 السيسى يؤكد لهيجل تدعيم وتعزيز األمن والسالم بالشرق األوسط 24/04/2013 

عمق  علىالقائد العام وزير الدفاع واالنتاج الحربى الفريق اول عبد الفتاح السيسى  أكد

 األمريكية -العالقات العسكرية المصرية

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207631.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207631.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207631.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206532.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206294.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206294.aspx
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 روسيا لم تطلب إقامة قاعدة عسكرية علي األراضي المصرية: عمر عامر  23/04/2013 

ثوابت الموقف المصري في قمة  عليخالل زيارته لروسيا ولقائه مع الرئيس بوتين  اكد

  دول عدم االنحياز وعلي المبادرة الرباعية

 االنجيلية تؤكد على عمق عالقاتها الطيبة بوزارة األوقافالهيئة القبطية  13/04/013 

عمق عالقاتها الوطيدة بوزارة  علىالهيئة القبطية االنجيلية للخدمات االجتماعية  أكدت

 األوقاف وقيادتها طوال السنوات الماضية

" خصوص هناك من يريد إشعال الفتنة بين أبناء الوطن و أحداث ال: الحرية والعدالة  08/04/2013 

 " مثيرة للريبة

قدسية الدم المصري ورفضه القاطع وإدانته ألي استخدام للعنف من أي  علىالحزب  أكدو

 طرف

وقانونية بقاء طلعت عبد هللا فى  أكد شرعية" القضاء األعلى " بيان : مصدر بالنيابة  07/04/2013 

 منصب النائب العام

 . شرعية وقانونية بقاء المستشار طلعت عبدهللا في منصبه كنائب عام أكد علىإنما 

 طفل في احتفال القاهرة بيوم اليتيم  344 تكريم 06/04/2013 

  . وجوب الرعاية طوال العام وليس بمناسبة االحتفال بالطفل اليتيم عليالمحافظ  اكدحيث 

وأعضاء المخابرات والرقابة اإلدارية من إعفاء طالب الكليات العسكرية والشرطة  02/042013 

 مباشرة الحقوق السياسية

ضرورة إنقضاء فترة خمس  عليالدكتور عمر الشريف ممثل وزارة العدل  أكدوقد 

 سنوات من تاريخ الفصل

هذه الكلمات بأن مثل هذا الشعار يعتبر مخالف  عليصبحي صالح في رده  أكدوقد  

 .للقانون أو الدستور

واستئناف القاهرة تصدر .. الحكم الصادر بشأن منصبى غير واجب النفاذ : النائب العام 30/03/2013 

 حيثيات حكمها بعودة عبد المجيد محمود

وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبدالمجيد محمود في إقامة  علىالمحكمة  أكدتو

 دعواه

 ال توطين للفلسطينيين في سيناء: هنية  29/03/2013 

  رفض الشعب الفلسطيني التهجير والمساومة على أرضه علىهنية  أكدا كم

 المالية تشترط ضم صناديق الصحة لتطبيق كادر المهن الطبية 28/03/2013 

 بأنالدكتور عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة، ورئيس لجنة كادر المهن الطبية  اكدو

  وزارة المالية طالبت بتوفير بيانات كاملة حول اعداد العاملين بالمهن الطبية

 فهمي يدعو األحزاب إلي إعالء لغة الحوار واالستعداد لالنتخابات التشريعية 26/03/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/204190.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201170.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201170.aspx
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ضرورة استكمال باقي مؤسسات  عليرئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي  أكد

 . الدولة بإجراء االنتخابات البرلمانية في أقرب وقت

وقادة الجيش السابقين .. القوات المسلحة تعمل بتجرد تام لمصلحة الوطن : السيسى  25/03/2013 

 أدوا واجبهم بشرف ونزاهة

أن الشعب المصرى يقدر ألبناء القوات المسلحة الدور العظيم والمشرف الذى  علي اكدو 

 .بذلوهطوال الفترة الماضية في حماية الوطن

 مراكز بالشرقية  3 وتطبيق منظومة تحرير الدقيق في ..  20/03/2013 

  بدء تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق عنالمستشار حسن النجار محافظ الشرقية  أكد

ال توجد أي امتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم   : مستشار المالية 19/03/2013 

 والمحاجر التي سيتم إستغاللها

 أن مدة الصك هي مدة قصيرة بالمقارنة بالفترة اإلستغاللية للمناجم والمحاجر علي أكدو

 3محالً فى  10احتراق .. سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مول طلعت حرب  8 17/03/2013 

 طوابق و لجان شعبية لمواجهة اللصوص والبلطجية

رجال اإلطفاء تمكنوا  بأناللواء عبد العزيز توفيق مدير اإلدارة العامة للحماية المدنية  أكد

 " مول" من السيطرة على الحريق الذى شب اليوم األحد بـ 

 مجال التنقيب عن البترول رضا فهمي يبحث مع سفير قبرص التعاون في 14/03/2013 

رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومي بمجلس الشوري  أكد

 حرص مصر الكامل في الحفاظ علي عالقاتها الدولية علي

 الجماعة اإلسالمية ال تطرح نفسها بديال عن األجهزة األمنية :كرم زهدى 13/03/2013 

 .أهمية الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ علىبحر  أكدو 

 مصر تولي اهتماما بالغا ألمن واستقرار الوطن العربي: وزير الداخلية 13/03/2013 

أهمية مجلس وزراء الداخلية العرب كأحد أهم اآلليات التي تدعم األمن  علىإبراهيم  أكدو

  بمفهومه الشامل

 لحفظ األمن" الداخلية"اسة تؤكد حرصها على دعم الرئ 12/03/2013 

ان الدعوة مفتوحة  أكد عليمشيرا الي ان الدكتور دمحم مرسي رئيس الجمهورية سبق وان 

 .أمام كافة القوي السياسية والوطنية لالنضمام اليه

 المطالبة بصرف تعويضات أراضي الطريق الدولي الساحلي 10/03/2013 

، خالل االجتماع الدوري لمتابعة العينات  ، محافظ البحيرة المهندس مختار الحمالوي أكد

ضرورة قيام اإلدارة المركزية  عليالعشوائية لمياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة 

 ، لألشغال العامة والري بالمرور الدوري علي محطات المياه

 العالقات العسكرية بين مصر وأمريكا ملتزمون بضمان قوة  : هاجل لـالسيسي 07/03/2013 
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ضرورة قيام واشنطن بكل ما في وسعها لتطوير وتعزيز التحالفات ذات  عليهاجل  أكدو

 االهتمام المشترك

 حوار مجتمعي لبحث مشكالت العمال بسوهاج 02/03/2013 

إمكانية وجود ممثل من عمال كل  عليالدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج  أكد

 .مصنع به مشكلة يقوم بالمطالبة بحقوق العمال ومن ثم حل هذه المشكلة

 الحرية والعدالة يؤكد احترامه للقوات المسلحة 27/02/2013 

 .مواقفه الثابتة الخاصة باحترام القوات المسلحة علي يؤكدلذا يود الحزب أن 

  التي توليها مصر لتطوير عالقاتها مع دول افريقياقنديل يؤكد االهمية  17/02/2013 

االهمية التي توليها مصر لتطوير  علىرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل  أكد

 عالقاتها مع دول القارة االفريقية

 عهدة التأمين الصحيالمدمن في  12/02/2013 

بدأ  عنالدكتور عارف خويلد أمين عام االمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة  أكد

 بروتوكول جديد لعالج االدمان

الوفد والمؤتمر يطالبان ببناء الثقة  القوي السياسية تسعي للخروج من األزمة الراهنة 04/02/2013 

 بين الرئاسة والمعارضة

الضغوط االقتصادية سوف تساعد علي زيادة العنف الذي لن يستطيع  بأنحزب الوفد  أكد

 أحد وقفه

  سلمية مظاهرات غدا وضرورة توحد المصريين يؤكد عليالبرادعي  25/01/2013 

  االرتقاء بالبنية التحتية وتوجيه موارد الدولة لجميع القطاعات: قنديل 20/01/2013 

 ضرورة االرتقاء بالبنية التحتي علىالدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء  أكد

 االعتداءات العنصرية التستهدف المصريين فقط :  سفير مصر في اليونان  20/01/2013 

اعتزاز بالده الكبير بالجالية المصرية وعلى حرصها  علىالوزير اليونانى من جانبه  أكد 

 على توفير األمن واالستقرار له

  ال نسعى إلى تحويل مصر إلى دولة دينية :مرسي لصحيفة ألمانية  20/01/2013 

بين الرجال %" 255بنسبة "الحرية للجميع وأنه ساوى  أكد علىوقال إن الدستور الجديد 

 .والنساء

االعتداءات العنصرية التستهدف المصريين فقط :السفير المصرى فى اليونان للصحفيين 20/01/2013 

   والعنف ضد األجانب سببه الضائقة االقتصادية.. 

اعتزاز بالده الكبير بالجالية المصرية وعلى حرصها  علىالوزير اليونانى من جانبه  أكد

 على توفير األمن واالستقرار له

  األمنية مستمرة ضد اإلشغاالتالحمالت  15/01/2013 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/12/27/199850/219.aspx
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كما قام الوزير بتفقد المنطقة المحيطة بالمحكمة الدستورية العليا والتقي القيادات األمنية 

 .أهمية توفير المناخ اآلمن لقضاة المحكمة والعاملين بها علي أكدالموجودة و

تعاون اقتصادي واستثماري ضخم  يؤكد عليو حمد ..مرسي يستقبل رئيس وزراء قطر  09/01/2013 

  بين البلدين

  دراسة شاملة لمشكالت الري قبل حلول الصيف بكفر الشيخ 03/01/2013 

تم تكليف قطاع الري بالمحافظة  بأنهالمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ  أكد

 بالتنسيق مع عدد من المتخصصين

 حول اليهود" العريان"تصريحات عن  الرئاسة غير مسئولة: ياسر على  02/01/2013 

أن مؤسسة الرئاسة غير  علىياسر . المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية د أكد

 "الحرية والعدالة"مسئولة عن التصريحات التى أدلى بها نائب رئيس حزب 

 

 

عربي و دولي -االهرام  

        Verbo اكد 

N.  Fecha  

 بالقاهرة لبحث المصالحة الفلسطينيةاجتماع لفتح وحماس  26/05/013 

الفرصة مازالت ممكنة  بأنمحمود عباس الرئيس الفلسطيني أمس  أكد: ب. ف. عمان ـ أ

 لصنع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 رفعنا الوصاية اإلقليمية ونسعي لبناء جيش وطني قوي السفير عبد هللا خالد 11/05/2013 

 ضرورة جعل ذلك أولوية أكد عليوأن البرلمان الصومالي  

 واشنطن ستقبل بطهران نووية آجال أو عاجال  : مسئول إيراني 12/04/2013 

أن واشنطن لن تستطيع بث روح اليأس لدي  عليبروجردي في تصريحات صحفية  أكدو

 الشعب اإليراني بمؤامراته

 لألردن برعاية األماكن المقدسة  ( الرسمي  ) مغزي التفويض الفلسطيني 08/04/2013 

تضامنه  عليخاللها  أكد، والتي  بدأت تلوح مؤشراتها بعد زيارة أوباما األخيرة للمنطقة

 . مع إسرائيل

 السفينة فينوسال ال تحمل أسلحة : مميش 01/04/2013 

تمت مراجعة موقف شحنة سفينة  بأنهالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس  أكد

  ( م  ) البضائع فينوس

 النمسا تؤكد علي دعم العالقات األوروبية مع مصر 03/01/2013 

 رئيس قبرص يؤكد بقاء بالده داخل اليورو 30/03/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/203914.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201893.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/15/26/194556/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/15/26/194556/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201596.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/201596.aspx
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 بقاء بالده داخل منطقة اليورو عليالرئيس القبرصي نيكوالس أناستاسيادس  أكد

 مصر الجديدة أقدر على القيام بدورها الريادي العربي: مرسي بالقمة  26/03/2013 

 أن الشعب السوري قادر على الخروج من هذه المحنة منتصرا علىالرئيس مرسي  أكدو

 يطالب بتقرير المصير والحوثيون ينتقدون تدخل أمريكا عسكرياممثل الحراك الجنوبي   20/03/013 

أهمية دور األمم المتحدة ودول الخليج في التوصل إلي حل يرضي شعب  علي أكدو

 .جنوب اليمن وأن يقدموا الضمانات الكافية للحلول السلمية بين الطرفين

 ر السفارةنجري اتصاالت مع كافة األطراف في مصر عب  : واشنطن 23/01/2013 

أهمية أن يتمتع الشعب المصري بالحق في التعبير عن  عليمرارا  أكدناقال فينتريل لقد 

 رأيه بحرية

 العدل والمساواة تؤكد دخول قوات مالية إلي شمال دارفور 19/02/2013 

قوات هاربة من شمال مالي  بأنالحركة بذلك ما أطلقته سابقا مع حركات أخري  لتؤكد

 .وصلت إلي المنطقة بعد ضرب مواقعها من الجيش الفرنسي

 مصر تدعو لعالمية معاهدة حظر االنتشار النووي 15/02/2013 

ضرورة  عليالمستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية  أكد

  تحقيق عالمية معاهدة حظر االنتشار النووي

  سنقصف سوريا إذا وقعت أسلحة كيماوية بأيدي المعارضة  : إسرائيل 28/01/2013 

ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نيتانياهو  عنشالوم ما جاء في تقرير اخباري  أكدو

جمع قادة االمن االسبوع الماضي لمناقشة الصراع في سوريا وحالة الترسانة الكيماوية 

 .السورية

  نتعرض العتداءات من جماعات مسلحة أثناء تأمين المظاهرات: الداخلية 20/01/2013 

إيمانها الراسخ بحق المواطنين فى التظاهر  على تؤكدعلى الرغم من أن الوزارة 

 والتعبير السلمى عن الرأى

 دعم العالقات األوروبية مع مصر تؤكد عليالنمسا  15/01/2013 

  بتعهداته بنظام ضريبي عادلأوباما يعلن وفاءه  03/01/2013 

 أن االتفاق هو مجرد خطوة في مسعي أوسع لتعزيز االقتصاد عليأوباما  أكدومن جانبه، 

التغيير واستقرارها يخدم ما يحدث في مصر مخاض  (: األهرام  ) وزير الخارجية اليمني لـ 03/01/2013 

 األمة

 علي أكدتوذكر وزير الخارجية اليمني أن كل اللقاءات الدولية مع ممثلي الحراك 

 محورية القضية الجنوبية وعدالتها وأهميتها في السياق الوطني

 

 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/3/31/192275/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/3/31/192275/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/3/31/192275/219.aspx
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رياضة -االهرام  

Verbo اكد 

N.  Fecha  

 مشاكل في ميت عقبة قبل شم النسيم 26/04/2013 

لبعض المضايقات من قبل االدارة  بتعرضهمعدد كبير ممنهم  اكدفي الفترة الحالية بعد ان 

  . التنفيذية بالنادي التي من وجهة نظرهم ـ تكيل بمكيالين

 اتحاد الكرة يجدد الثقة في برادلي 16/01/2013 

 ان الفريق استفاد من المباريات رغم الخسارة علينائب رئيس إتحاد الكرة  وأكد

ان برنامج اعداد المنتخب مستمر كما هو متفق عليه مع  الينائب رئيس االتحاد  وأكد 

 يالجهاز الفني بقيادة االمريكي بوب برادل

  وفييرا متفائل بعودة الدوري  .. الزمالك يغلق ملف عبد الملك نهائيا 01/01/2013 

من ملف دوري   %95 اإلنتهاء رسميا من إنجاز نسبة عليمسئولو نادي الزمالك  أكد

 المحترفين

قيام وزارة الرياضة  عليمصدر مسئول داخل مجلس إدارة الزمالك  أكدعلي صعيد أخر 

 بإرسال مذكرة رسمية إلدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

 

 

اقتصاد -االهرام  

Verbo اكد 

N.  Fecha  

 ال تأجيل لتطبيق برنامج ترشيد دعم البترول  : الماليةوزير  17/05/2013 

الموازنة الجديدة للعام  بانالدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية  اكد

  لن تتحمل تأخر تطبيق برنامج ترشيد الدعم علي المواد البترولية  1522/1526 المالي

 الصناعية في مصر خطة متكاملة لتأمين المناطق  : وزير االستثمار 14/05/2013 

اطلق الدكتور يحي حامد وزير االستثمار عدة رسائل طمأنة للمستثمرين في مصر حيث 

 موافقة وزارة الداخلية علي تأمين المناطق االستثمارية أكد علي

طرح المرحلة األولي لمشروع اير بورت سيتي   : وزيرا االستثمار والطيران المدني 14/05/2013 

 عبنظام حق االنتفا

أن هذا المشروع من شأنه أن يضع الطيران  عليوزير الطيران المدني  أكدمن جانبه، 

 المدني علي خريطة االستثمار المصري

 قانون هيئة سالمة الغذاء أمام الشوري قريبا  : صالح 26/04/2013 
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ان هذه الورشة  علياللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك  أكدومن جانبة 

 يجب أن تنتهي بالتوصية بإنشاء الهيئة

أنه يصعب في مصر تحديد أعداد الحاالت المصابة بأمراض المنقولة عبر علي  وأكدت 

 .الغذاء كما يصعب تحديد تكلفة هذه األمراض

حديد مصر وزيادة االستثمارات في  مليون دوالر لتطوير سكك 144:  السفير الكويتي 26/04/2013 

 لمرحلة المقبلةا

 عمق العالقات االخوية بين البلدينعلي الدكتور رشيد الحمد السفير الكويتي بالقاهرة اكد 

ال مساس بالودائع بالنقد األجنبي ولن نستخدم االحتياطي لمحاربة السوق  : رامز  21/04/2013 

 السوداء

المصرية آمنة تماما سواء الودائع في البنوك بأن هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد 

 بالنقد األجنبي أو بالعملة المحلية

  . تصريحاته السابقة بأنه ال ضرائب علي الودائع بالبنوكأكد علي كما   

 مليار  0.8 المناقشات للتوصل التفاق قرض الـ  : بيان للصندوق 16/04/2013 

احراز علي فيه  أكدس في حين أصدر صندوق النقد الدولي بيانا في ساعة متأخرة أول أم

  .. أبريل الحالي  52 إلي  1 البعثة الفنية للصندوق التي قامت بزيارة القاهرة خالل الفترة من

استمرار المناقشات مع السلطات بهدف التوصل إلي اتفاق بشأن علي الصندوق أكد فقد 

 ..االستعداد االئتماني دعما لمصر

ومليار دوالر نزيف االقتصاد بسبب   .. المبيعات علي المحمولالمستهلك يتحمل زيادة  20/03/2013 

 تهريبه

أن الحكومة  عليالدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات االقتصادية  أكد

التملك الرؤية الجيدة وال الخبرة الكفاءة المناسبة أو الخطط واالستراتيجيات التي تمكنها 

 ديةمن ايجاد حلول للمشكالت االقتصا

 مليار بالحالية  136.6 مليار جنيه لألجور في الموازنة الجديدة مقابل  174  01/03/2013 

التزام الحكومة بتنفيذ برنامج  علياشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي  أكد

 اإلصالح االقتصادي

  0410 لسكر لنهايةيونيو وا  34 رصيد القمح يكفي حتي  : رئيس غرفة صناعة الحبوب 28/02/2013 

أهمية تطبيق هذه المنظومة للقضاء علي  أكد عليوفيما يتعلق بمشكلة تحرير الدقيق،  

  عدة مشاكل

  االقتصاد مليار دوالر لدعم  6، 1  : رئيس األتحاد االوروبي 18/01/2013 

 .اهمية ذلك التعاون الثالثي خاصة في مشاريع البنية التحتية واعادة االعمار اكد عليو

  اتفاقية صندوق النقد شهادة أمل لالقتصاد  : غرفة اإلسكندرية 26/02/2013 
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 حتمية التوافق علي إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي عليمجلس ادارة الغرفة  اكدكما  

عن أمله في أن ينص قانون الصحافة الجديد على إلغاء الحبس في عبدالمقصود يعرب  25/02/2013 

 جرائم النشر

 رفضه لعقوبة الحبس لجرائم النشر على أكدأن رئيس الجمهورية طالما 

  مفتاح استقرار مصر مرهون بنزاهة اإلنتخابات البرلمانية: موسى  03/01/2013 

أن األساس هو  أكدت علىوكشف موسى عن نتائج اجتماع جبهة اإلنقاذ الوطنى والتى 

 الحفاظ على وحدة الجبهة

 مليار دوالر إجمالي إصدارات الصكوك اإلسالمية في العالم  85 06/01/2013 

 اهمية اصدار الصكوك االسالمية عليدمحم عشماوي رئيس المصرف المتحد  اكد

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 أمن طرة فأوقفت النيابة التحقيق انسحبفي قضية البالك بلوك  22/04/2013 

 الشرطة تعود لشوارع بورسعيد بعد االحداث األخيرة 25/06/2013 

عادت قوات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد للعمل بكامل طاقتها امس لشوارع بورسعيد 

 في أحداث العنف األخيرة انسحبتبعد ان 

 انو إيران تغازل عم  .. من سوريا أنباء عن سحب السفير األردني 04/02/2013 

سفيرها من دمشق بشكل هاديء دون  سحبتذكرت مصادر صحفية أردنية أن عمان 

  إبداء األسباب

 هوامش حرة اترك قبل الرحيل وردة  25/02/2013 

من حياتي وترك  انسحبوتقول في رسالتها كنا علي وشك االرتباط كما وعدني ولكنه 

 خلفه جرحا داميا

 احمد البرى حديث األزهر: اشراف -بريد االهرام  25/02/2013 

من  انسحبتتابعت موقف المعترضين علي الدستور وخصوصا بعض النخبة التي 

 عضوية اللجنة التأسيسية

بسبب تـأخر تشكـيل لجنة إعـداد  انسحاب أكثر من نصف أعضاء البرلمان الليبي 59/02/2013 

 الدســتور

تحالف القوي الوطنية وكتلة  انسحب،  في تصعيد لالحتقان السياسي داخل البرلمان الليبيي

  العمل المشترك من المؤتمر الوطني العام

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/6/5/192808/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/4/31/198322/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/10/11/193574/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/10/15/193624/219.aspx
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عربي و دولي-االهرام  

        Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 أسرار سحب واشنطن للملف السوري من أيدي القطريين 14/05/2013 

وبناء علي ذلك فإن األسد سيكون ضمن العملية االنتقالية لمدة ثالثة أشهر ريثما ينتهي من 

 من المشهد السوري بدون أن يتنحي ينسحبتسليم صالحياته إلي الحكومة، وبعدها 

 صاروخين من الساحل الشرقي وتسحب كوريا الشمالية تنهي التأهب 08/05/2013 

 قواتهما من منطقة الحدود المتنازع عليها تسحبانالخرطوم وجوبا  11/06/2013 

 قواتهما يسحبانالخرطوم و جوبا : اسفل الصورة

قواتهما من الحدود المتنازع  سحباأعلن االتحاد األفريقي أن السودان وجنوب السودان 

  . بشأنها وهي خطوة أولي إلنشاء منطقة حدودية منزوعة السالح

 من المؤتمر اعتراضا علي مهاجمة الصحفيين ينسحبوموسي  ..  23/04/2013 

عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر أمس من مؤتمر اإلعالم االقتصادي األول  انسحب

  . الذي نظمه مجلس الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية

تضامنا مع الصحفيين بما لهم من دور كبير في تنوير المجتمع وتسليط الضوء  انسحبت

 افيا بشدة أن يكون انسحابه ـعلي مشكالته ن

السلطات السودانية تغلق  سلفاكير يقرر سحب قواته من المناطق الحدودية مع السودان 02/01/2013 

 مركزا للتنمية البشرية لتلقيه إعانات خارجية

 قواتها ستسحبأعلن سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان أن بالده 

 

 

رأي-االهرام  

Verbo انسحب 

N.  Fecha  

 ! .. رواية عميقة" المرشد " 28/01/2013 

 انسحبإال أنني انتهيت من قراءة رواية رائعة للمستشار األديب أشرف العشماوي، الذي 

 كقاضي تحقيق من قضية الجمعيات األهلية

  فى إستقبال العام الثالث للثورة 28/01/2013 

من نفسى تدريجيا تلك  إنسحبتومع إلتهامى لبعض القطع من تلك الحلوى اللذيذة 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/31/192075/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/31/192075/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/2/31/192075/219.aspx
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 "الصعبة"المشاعر 

 

 

محليات -االهرام  

Verbo انصاع 

N.  Fecha  

 األطفال المعذبون 62/02/2013 

 .ألوامر أمه منصاعأن ينصلح حال زوجها ولكن بال جدوي، فهو 

  الفـوضي تتحــدي العــدالة 13/02/2013 

إليها الجميع وإال تحول القضاء إلي ساحة  ينصاعالحكم هو عنوان الحقيقة التي يجب أن 

 للمعارك والفوضي

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 عنوان المصريين فى جنييف  "مقهي األهرام" 07/01/2013 

أصبح عنوانا لكل المصريين في وسط مدينة المال واالقتصاد جنيف منذ    مقهي األهرام

 ... 1555 عام تأسس

 

 

اقتصاد -االهرام  

Verbo تأسس 

N.  Fecha  

 بأس ومنافع  .. الحديد 07/05/2013 

 ...2351 يوليو  16 المجموعة األوروبية للفحم والصلب كان ذلك في تأسستعاما   32 قبل

 منحة من صندوق دوفيل للمشروعات الصغيرةمليون دوالر   6.5 21/03/2013 

لمساعدة  تأسس، الذي  وافق صندوق دوفيل للتمويل لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  دول الربيع العربي

 

 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/7/72/193059/219.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/208672.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/137830.aspx
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محليات -االهرام  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

بفتح مدة األجازات ألعضاء ونطالب الرئيس   .. التعليم في مصر عشوائي:طارق غيث   . د 06/05/2013 

 هيئة التدريس

في كلية الطب جامعة  تخرجالدكتورطارق غيث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة 

 الزقازيق ويعمل في السعودية استشاري للتحاليل الطبية

 طبيبا في األوعية الدموية  11 الزمالة األلمانية لـ 05/04/013 

طبيبا مصريا من الحاصلين علي درجتي   52 تخرج شهدت كلية طب القاهرة أمس حفل 

 . الماجستير والدكتوراه في القسطرة العالجية لألوعية الدموية والقلب واألشعة التداخلية

 مزقت جثتها بالساطور ألتخلص من إهانتها اعترافات قاتل زوجته بكرداسة 16/03/2013 

اوالده االربعة في الجامعة وشق كل واحد  تخرجاعتقد العجوز انه اكمل رسالته عندما 

 منهم طريقه بعد أن وجد فرصة عمل وتزوج

 تأسيا بعمدة نيويورك 03/06/2013 

ليت أثرياءنا من المهندسين والمقاولين واألطباء والمحاسبين المصريين يتبرعون للكليات 

 فيها سواء باإلسكندرية أو القاهرة تخرجواالتي 

 شرط التعيين 23/01/2013 

، ولكنني لم أنجح  تقدمت للعمل بإذاعة االسكندرية  2333 من الجامعة سنة تخرجتعندما 

 ...ولم أعين مذيعا بسبب خطأ نحوي واحد في قراءتي لصفحة كبيرة

 

 

عربي و دولي -االهرام  

        Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 بدأت في تنزانيا و اكتملت بزامبيا قصة .. زكيـــة و سالمـــة 18/05/2013 

الحكاية   ! فهي تنطبق علي زكية و سالمة  ; لكل إنسان نصيب من اسمه مقولة صحيحة

 عبد الفتاح سالمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة تخرجبدأت بعد ان 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/202747.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/136854.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/133573.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/133573.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/210537.aspx
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رأي -االهرام  

Verbo تخرج 

N.  Fecha  

 التعليم السيئ أفسد العقولسطور الحرية  29/04/2013 

، والكثير من األفعال واألعمال التي ال  ، ويتعجب من حال المجتمع يتساءل العديد منا

في  تخرجوا، ويمارسها متعلمون مازالوا يدرسون أو  يمكن لعقل أن يتقبلها أو يفهمها

  الجامعة

 

 

محليات-االهرام  

Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

  تشجيعا لهم 30/01/2013 

 علي البنوك الوطنية يتوجبلمواجهة ما في المرحلة الحالية من صعوبات اقتصادية 

 

 

رأي-االهرام  

Verbo يتوجب 

N.  Fecha  

 كيف ولماذا ؟  .. العالم ضد إسرائيل 06/03/2013 

 1526 علي كل باحث سياسي قراءتها في العام يتوجبفي مقدمة المشاهد التي 

 

 

محليات-االهرام        

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 تالميذ بالبدرشين واألهالي يحرقونها ويقطعون الطريق  3  تدهسسيارة نقل  23/05/2013 

سيارة نقل ثالثة تالميذ أثناء توجههم ألداء االمتحانات صباح أمس مما تسبب في  دهست

 وفاتهم علي الفور

تالميذ  6وكان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة قد تلقي بالغا صباح أمس بوفاة 

 سيارة نقل بمنطقة البدرشين دهستهمبعد أن 

 األهالي يشعلون النار في سيارة نقلبعد دهسها سائق موتوسيكل بطلخا  25/06/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207230.aspx
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واشعال النار فيها وتقطيع إطارات الكاوتشوك الخاصة بها بعد قيامه بالخطأ باالصطدام ...

 .تحت عجالتها دهسهبسائق موتوسيكل و

بعد اصطدامه بالخطأ بالدراجة البخارية خاصة بالسيد الرفاعي عامل من بندر طلخا ... 

 تحت  عجالتها دهسهو

 

 

رأي-االهرام  

        Verbo دهس 

N.  Fecha  

 شرعية البلطجة 31/01/2013 

اللى يعطل مترو االنفاق ويقف امامه كان " قالت بحدة وانفعال شديدين والغضب يتملكها 

  ..دهس يدهسهالزم السائق 

 

 

عربي ودولي-االهرام  

Verbo الفعل+ سوف لن او سوف ال  

N.  Fecha  

 ليبيا الجديدة نجحت لكن قيام دولة حديثة يحتاج وقتا  : وزير بريطاني  18/04/2013 

  في زمن وجيز سوف لن تحدثإال أن عملية بناء دولة جديدة علي أنقاض نظام القذافي 

 

 

محليات -االهرام  

Verbo صمد 

N.  Fecha  

 تعرضنا العتداءا  : واإلعالميون  .. رسالتنا وصلت  : المعتصمون أمام اإلنتاج اإلعالمي 26/03/2013 

وأحد الداعين لالعتصام رسالتنا وصلت  صامدونوقال حازم خاطر المتحدث باسم حركة 

  . وأطالب بميثاق شرف اعالمي

 ! من يحاسبه؟  .. منوعات رياضيه منوعات رياضية هذا المسئول 11/03/013 

 صامدة، ولكنها  ، وأكثر من ذلك يحدث في بلدنا ، وفوضي باألسواق وغضب بالشرطة

 .. تري

 

 

اقتصاد-االهرام  
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Verbo صمد 

N.  Fecha  

 واإليجار سيد الموقف  .. رغم الركود صامدةسوق العقارات  05/05/2013 

واألخري ، ويشهد بين اآلونة صامدالكن وبرغم كل ذلك، ال يزال السوق العقارية  

 .منحنيات الصعود

 

 

رأي-االهرام  

        Verbo صمد 

N.  Fecha  

  مصـــــر والصـــين والمســـتقبل المشـــــرق 24/01/2013 

 صمدت، مرت العالقات الصينية ـ المصرية بسنة غير عادية حيث 1526 بداية عام مع

  . أمام اختبار الوقت واألوضاع

 

 

محليات-االهرام  

Verbo فشل 

N.  Fecha  

 متهم بفشل الحرب علي اإلرهاب  .. أوباما 29/05/2013 

خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما األسبوع الماضي حول استراتيجية مكافحة  فشل

 اإلرهاب

 حمدا هلل نقطة نور 23/05/2013 

وشكرا للقوات المسلحة علي جهودها واستعداداتها التي أكدت صدق العزم علي تحرير 

 ، جهود التفاوض فشلتالجنود ان 

اجتماع مفاجئ  وحدات خاصة من الصاعقة والمظالت الستعادة الجنود المختطفين 19/05/2013 

 للرئيس مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات

 فشلتاستعدادا للمشاركة في عملية عسكرية واسعة الستعادة الجنود المختطفين إذا  

  . المفاوضات

 سفر القيادات سبب التأجيل  : بعد فشل عقد اجتماعين متتاليين خالل أسبوع جبهة االنقاذ 17/05/2013 

 جبهة اإلنقاذ الوطني في عقد اجتماعين متتاليين هذا األسبوع فشلت

 مصر؟ موسم الحج الكوري في فشللماذا  يا هادى 12/05/2013 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/212651.aspx
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موسم الحج الكوري في جبل موسي، فأسأله وهل جاء  يفشليضيع الموسم الروسي و 

 العوض من السياح المصريين؟

  ! حتي شعبان يتنكر لإلخوان بكل صراحة 22/04/2013 

 ، وزارتك في القضاء علي هذا المشهد الحزين فشلتهل 

 للمرة الثالثة في اختيار رئيس للبالد يفشلالبرلمان اإليطالي  20/04/2013 

 البرلمان اإليطالي أمس في انتخاب رئيس جديد للبالد خالل ثالث جولة تصويتيه له فشل

تمرير المرشح في جولة  فشلوهو ما عارضه ناخبو يسار الوسط بقوة ومن ثم  

 .التصويت االولي

 بوست تطالب إدارة أوباما بمساعدة المصريين في مجال الحرياتواشنطن  20/04/2013 

 فشلتأن اإلدارة األمريكية تراجعت بنسبة كبيرة عن دعم نظام الرئيس مرسي بعد أن 

  محاوالتها المتكررة في بناء عالقة قوية

 فشل دعوات اإلضراب في أقسام شرطة كفر الشيخ 01/04/2013 

دعوات اإلضراب العام في مراكز وأقسام الشرطة بكفرالشيخ والتي دعا اليها عدد  فشلت

  . من أمناء وجنود الشرطة

 "االنهيار"عناد السادات مع مجلس إدارته يعرض نادي االتحاد لـ  08/03/2013 

، ومجلس إدارة نادي االتحاد  كل محاوالت الصلح بين عفت السادات فشلتبعد ان 

 ي استقال اعضاؤه الستةالسكندري الذ

سائق يحاول إشعال النار في نفسه داخل مديرية  بعد فشله في الحصول علي وظيفة 22/02/2013 

 بالجيزة التعليم

في الحصول علي  فشلاشعل سائق النار في نفسه بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد ان 

 فرصة عمل بالتربيه والتعليم وتم نقله الي المستشفي

وال عزاء للمصدرين   .. ميناء السخنة مازال متوقفا: لليوم الخامس علي التوالي 53/02/2013 

  والمستوردين

في  فشلواتصاعد األزمات التي يعاني منها عدد كبير من المستوردين والمصدرين الذين 

 استقبال بضائعهم

  بورسعيد في أزمة فشلتاالحكومة والداخلية   : شباب الثورة 28/01/2013 

 سيدات خارج الخدمة بالقطارات  9  عربة 13/01/2013 

خدمة تخصيص عربة للسيدات بقطارات السكة الحديد  فشلت، فقد  كما توقع األهرام

 خاصة الدرجات المكيفة

 أزمة شباب حزب الدستورفشل جهود إنهاء  10/01/2013 

جهود إنهاء أزمة معارضة بعض شباب حزبالدستور لقرارات زعيمه الدكتور دمحم  فشلت

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/10/60/193589/219.aspx
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 البرادعي التنظيمية

أهالي المحتجزين باإلمارات يحتجون أمام .. فى مهمته  فشلإن الوفد المصرى : قالوا  07/01/2013 

  الجامعة العربية

 نقص الدواء في السويس بسبب ارتفاع الدوالر 05/01/013 

المرضي في  فشلألقت أزمة نقص الدواء بظاللها علي صيادلة مدينة السويس بعدما 

 . الحصول علي األدوية التي اعتادوا علي استخدامها

 

 

عربي دولي-االهرام  

Verbo فشل 

N.  Fecha  

 فشل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 29/04/2013 

أول جولة مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية  فشلت

  . بالشمال بالعاصمة األثيوبية أديس أبابا

 وبرودي المرشح األبرز  .. نابوليتانواليسار اإليطالي يطالب بانتخاب خليفة لـ  03/04/2013 

بيرساني في نيل تأييد قوي  فشلببحث سبل الخروج من األزمة السياسية الراهنة بعدما 

 .البرلمان لتشكيل حكومة جديدة

 في إقرار معاهدة تجارة األسلحة تفشلاألمم المتحدة  30/03/2013 

ألمم المتحدة في التوصل إلي الدول األعضاء في ا فشلت،  أيام من المحادثات  25 بعد

 إجماع إلقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة األسلحة التقليدية

 الجبالي يبحث مع المرزوقي حل األزمة السياسية التونسية 20/02/2013 

مبادرته، غير أنه تعهد بإعالن الخطة  فشلتفي ضوء تهديده بتقديم استقالته في حال 

 .الجديدة خالل أيام

وطهران تعلن التوصل إلي اتفاق علي  .. الوكالة الذرية تؤكد فشل مباحثاتها مع إيران 15/02/2013 

 بعض النقاط

مجددا في التوصل إلي اتفاق مع  فشلتأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أنها 

 إيران

 فشل محاوالت زيمبابوي لنقل مباراتها مع المنتخب الوطني 13/02/2013 

في التصفيات المؤهلة   2332 سيناريو مساعي إتحاد الكرة في زيمبابوي في تكرار فشلت

 للمونديال

 األزمة السورية تتصدر مباحثات مؤتمر األمن بميونخ 56/02/2013 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/5/29/192653/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/5/29/192653/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/13/6/200075/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/13/6/200075/219.aspx
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ان المعارضة السورية قد تلجأ إلي طلب من أطراف خارجية قصف قيادات سورية إذا 

  . محاوالت رحيل النظام فشلت

  إرحــــــل  : الصحف التونسية للطرابلسي 51/01/2013 

في تقديم عرض  فشلوالتزال وسائل اإلعالم التونسية تكيل االنتقادات للمنتخب الذي 

 يليق باسم نسور قرطاج

  في إحراز تقدم علي الملف السوري تفشلمحادثات جنيف  13/01/2013 

 

 

رياضة-االهرام  

        Verbo فشل 

N.  Fecha  

 حارسا سموحة رفضا وجود حارس اإلسماعيلي بينهما 24/05/2013 

انتقال حارس االسماعيلي الشاب مسعود عوض الي في اللحظات األخيرة صفقة فشلت 

 صفوف نادي سموحة

 واألهلي فشل في اقناعي بالتجديد  .. لم أرغب في الرحيل  : البدري 11/05/2013 

قال حسام البدري المدير الفني السابق لألهلي إنه قدم للنادي كل شيء وإدارة الكرة هي 

  بالتجديد في اقناعه فشلتالتي 

 والجبالية تفشل في إنارة مشروع الهدف  .. أزمة المالعب مستمرة 03/05/2013 

إتحاد كرة القدم في التوصل لحلول عملية النهاء أزمة المالعب العسكرية التي تقام  فشل

 عليها مباريات الدوري الممتاز

 المصريةتعادالت مخيبة لآلمال في المواجهات اإلفريقية لألندية   0  24/04/2013 

األندية المصرية األربعة في تحقيق أي فوز ببطولتي اقريقيا اإلبطال و  فشلت

 23 الكونفدرالية في جولة الذهاب لدور الـ

 أسامة خليل يشيد بنجاح المبادرة الرياضية في احتواء الغضب البورسعيدي 14/03/2013 

ة الرياضية التي قادها أسامة ، هذا ما اكدتة المبادر فيه السياسة فشلتنجحت الرياضة فيما 

 خليل كابتن مصر في السبعينات

تنصب حياتو رئيسا " كأس"  : في ابعاده عن الكاف فشلتأربع التماسات   .. سنة  34  بعد 08/03/2013 

  ! وشرف المحاولة يكفي المعارضة  .. قبل االنتخابات

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/211709.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/211709.aspx
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اقتصاد-االهرام  

Verbo فشل 

N.  Fecha  

 وصفقة أوراسكوم ــ بيل جيتس تغازل السوق .. في الحفاظ علي مكاسبها تفشلالبورصة  19/02/2013 

بجلسة االمس في مواصلة  فشلواما فيما يتعلق بمؤشر االسهم الصغيرة والمتوسطة فقد 

  EGX30ادائه االيجابي وتفوقه علي اداء نظيره 

  مصر في مفترق طرق  : كبير خبراء البنك الدولي 53/02/2013 

بعض الدول ولماذا تنجح بعض  تفشلالسؤال األساسي الذي طرحه روبنسون هو لماذا 

 الدول األخري

 

 

رأي-االهرام  

Verbo فشل 

N.  Fecha  

 !وأطفالُـنا المساكين.. البرسـيم 26/04/2013 

، لم أكن أتخيل، وقد عملُت من قبل فشلتحوافز ومكآفات وكنتروالت وكادر، أيضا 

 معلما

 بدون عنوان 26/03/2013 

حتي اآلن معظم  فشلت،  تعقد القمة العربية في الدوحة اليوم وسط أجواء سياسية قاتمة

 . الدول في التعامل معها ووضع آليات محددة للخروج من المأزق الذي تواجهه

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo متأمر 

N.  Fecha  

  الشائعات تستهدف عرقلة اإلصالح  : اإلخوان 23/02/2013 

  . ضد جماعة اإلخوان المسلمين متآمرةأن هناك مخططا إعالميا يهدف إلي رسم صورة 

مهامها الوطنية بكل القوات المسلحة تؤدي   : السيسي خالل لقائه ضباط الهيئة الهندسية 22/02/2013 

 إخالص

  . متآمراالستفتاء صاغ تاريخا في العالقة االبدية بين الشعب وجيشه والتي لن يفرقها عدو 

 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/206464.aspx
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رأي -االهرام  

        Verbo متأمر 

N.  Fecha  

 فوبيــــــــــا المحكمـــــة الدســــــــــتوريــــة 30/05/2013 

فهي تارة تعتقد   . يبدو أن جماعة اإلخوان مصرة علي التشكيك في كل من يخالفها الرأي

  متآمرأنه 

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo منسوب 

N.  Fecha  

 الخزان الجوفي لمواجهة هجوم البحر منسوبمراقبة  15/06/2013 

مياه البحر المتوسط بزيادة تتراوح من نصف  منسوبأي تأثيرات محتملة خاصة ارتفاع 

 متر إلي ما يزيد علي متر

 مليون جنيه الستكمال مشروع الصرف ببلطيم  104  23/06/2013 

 المياه الجوفية بمدينة مصيف بلطيم منسوبوارتفاع 

  الري تضخ مليون متر مياه من النيل لترعة السويس إلنقاذ أراضيها من العطش 23/06/2013 

  . المياه بترعة السويس الي أدني مستوياتها منسوببعد انخفاض 

المياه انخفض فى األيام  منسوبوصرح المهندس حسن الزناتى مدير الرى بالسويس بأن 

 سم 135الماضية الى 

سم 65المياه  منسوببدأ يتحسن خالل الساعات الماضية حيث ارتفع  المنسوبوقال أن 

  سم 115ليصل الى 

 وزير الرى ينقذ السويس من العطش بضخ مليون متر بترعة السويس 23/06/2013 

 . المياه بترعة السويس الى أدنى مستوياتها منسوببعد إنخفاض 

المياه انخفض فى األيام  منسوبوصرح المهندس حسن الزناتى مدير الرى بالسويس بأن 

 سم 135الماضية الى 

سم 65المياه  منسوبالماضية حيث ارتفع بدأ يتحسن خالل الساعات  المنسوبوقال أن 

  سم 115ليصل الى 

 مياه النيل أمام السد العالى لألسبوع الرابع على التوالى منسوبانخفاض  56/06/2013 

مياه نهر النيل انخفاضه أمام السد العالي لألسبوع الرابع على التوالي  منسوبواصل 



 

1199 

 

 .مترا 232حيث بلغ اليوم األحد 

 ! الحــل المعجـــزة نقطة نور 29/01/2013 

 1255 البحر االبيض بمسافة متر بحلول عام  منسوباذا ارتفع 

  وصرف مغطي لقرية فارس بأسوان  .. منزال  60 إعادة بناء 23/01/2013 

المياه الجوفية بقرية فارس غرب النيل التابعة لمركز كوم أمبو علي  منسوبزيادة 

 أفدنة  5 مساحة 

  ! أطلس الكارثة نقطة نور 23/01/2013 

 . 1255 مياه البحر االبيض بمقدار متر واحد بحلول عام منسوبإذا ارتفع 

إنذار علي يد محضر من رئيس محكمة المنيا ضد المحافظ بسبب تعرض مجمع المحاكم  22/01/2013 

  لالنهيار

فتحي خليفة رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا بسبب مايتعرض له المجمع من ارتفاع 

 مياه الصرف الصحي في األدوار السفلية منسوب

وحمل اإلنذار المحافظ ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي مسئولية انهيار 

 المياه الملحوظ في البدروم منسوبمجمع المحاكم بسبب ارتفاع 

 النيل منسوبسنتيمتران انخفاضا في  19/02/2013 

سنتيمترا بانخفاض قدره   21 مترا و  232 نهر النيل أمام السد العالي امس منسوببلغ 

  . نهاية األسبوع الماضي بمنسوبسنتيمتران قياسا 

مياه مصرف الخريجين أغرقت األحياء واألموات في  معاناة مستمرة في بني سويف 15/02/2013 

  قري أهناسيا

عندما   , قري مركز إهناسيا المدينة ببني سويف  '' أموات '' و '' أحياء  '' المعاناة التي يعيشها

 '' مياه مصرف منسوبيرتفع 

  المياه فيتحول إلي فيضان ال يقف أمامه أي شيء منسوبوينتج عن هذا اإلنسداد ارتفاع 

 المعتقلين المصريينعن  ال إفراج سياسي  : اإلعالم اإلماراتي 53/52/2013 

التي نشرت من قبل تقريرا حول االتهامات الموجهة   حيث ذكرت صحيفة الخليج،

 لمصدر مطلع منسوباللمقبوض عليهم 

 

 

محليات -االهرام  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 السرطان يغتال أبناء البرلس 24/04/2013 
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 مريضا ظمآن كآخر نقطة في أرض مصر منهكايرقد اقليم البرلس 

 

 

رأي -االهرام  

        Verbo منهك 

N.  Fecha  

 ! حتي ال نقول علي سيناء السالم 23/05/2013 

فتعرضوا لعملية اختطاف همجية تفننت في إذاللهم عبر تصويرهم معصوبي األعين، 

 وكرامتهم مهدرة منهكةأيديهم فوق رؤوسهم، قواهم 

 

 

محليات-االهرام  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

  !! العلماني الشيعي 29/04/2013 

، خاصة حين يأخذ صورة ردح عام أو  كثيرة هي مظاهر الهلوسة السياسية في الجدل العام

 . إلي شيطنة اآلخر يهدفهجوم تام 

مليارات جنيه دعما للفالحين  3برنامج حماية عاجل لتخفيف األعباء عن المواطنين  26/04/2013 

 فروق أسعار توريد المحاصيل

 إلي تحقيق الحماية االجتماعية للمواطنين يهدفانتهت الحكومة من إعداد برنامج عاجل 

 لتخفيف أحمال الكهرباءتجربة افتراضية علي الكمبيوتر  استعدادا لفصل الصيف 19/04/2013 

في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لترشيد االستهالك تم إجراء تجربة لتخفيف 

البرنامج إلي تنظيم تخفيف األحمال بما يمنع  يهدفاألحمال من خالل برنامج حاسب آلي 

 ... تكرار الفصل عن المشتركين

 المطالب الشعبيةالنور يقاطع لغياب آليات تحقيق  19/04/2013 

لتفويت الفرصة علي اعداء الثورة الذين يستغلون  يهدفان قرار عدم المشاركة 

 التظاهرات في اشاعة الفوضي

 وحرية تنقل العمالة  .. أهداف العقد العربي للتشغيل 08/04/2013 

  1515 تمثل مبادرة منظمة العمل العربية بطرح مشروع العقد العربي للتشغيل حتي عام

 .الي نشر ثقافة العمل بصفة عامة والعمل الحر يهدفوالذي 

 مشروعات جديدة لمواجهة البطالة بجنوب سيناء  28/02/2013 

أعلن دكتور هاني شارد مدير الصندوق االجتماعي بمحافظة جنوب سيناء عن بدء تنفيذ 

 لمواجهة البطالة عن طريق تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة يهدفبرنامج جديد 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207228.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/203222.aspx
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  مبــــادرة جـــادة للحـــــوار اجتهادات 18/02/2013 

الي تحقيق مصالحة وطنية شاملة تشتد حاجتنا اليها  يهدفليس صعبا إجراء حوار جاد 

 . اآلن أكثر من أي وقت مضي في تاريخنا الحديث

  مليون يورو لمواجهة الفقر بالمناطق كثيفة السكان 90 14/02/2013 

من خالله  يهدفيقوم الصندوق االجتماعي بتنفيذ برنامج متكامل للتنمية المجتمعية 

 ، لمواجهة الفقر في مناطق ذات الكثافة السكانية العالية

حظر حمل السالح واالعتداء ..الحكومة توافق علي قانون جديد لحماية التظاهر السلمي  14/02/2013 

  على المنشآت والتلثم والنقاب

إلي حماية حق التظاهر السلمي  يهدفوأكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن المشروع 

 .ـ باعتباره أقوي الحقوق المتاحة للشعب المصري ـ وليس تقييده أو منعه

  طبيبا  08 برنامج بجامعة المنصورة لتدريب 11/02/2013 

احتفلت جامعة المنصورة بتخريج الدفعة األولي من طالب برنامج مانشستر المنصورة 

  إلي صقل المعرفة والخبرات لألطباء يهدفالطبي الذي 

  ! تحرش سياسي اجتهادات  07/02/2013 

 إلي إرهاب النساء وتفزيعهن حتي ال يشاركن في أي عمل عام يهدفإنه تحرش سياسي 

  ومراكز االتصال ورسائل المحمول القضائية عبراإلنترنتإعالن اإلجراءات  26/01/2013 

إلي تطوير أساليب العمل بوزارة العدل لالرتقاء  يهدفالموقع بين الوزارتين والذي 

 والتيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات

  الشائعات تستهدف عرقلة اإلصالح  : اإلخوان 16/01/2013 

أكد الدكتور أحمد عارف المتحدث اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين أن هناك 

  . إلي رسم صورة متآمرة ضد جماعة اإلخوان المسلمين يهدفمخططا إعالميا 

  االتحاد األوروبي يتجاوز مخاوفه وينمي عالقاته المصرية 14/01/2013 

هذه الحزمة من المساعدات هي دليل علي الدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي إلي مصر 

  . ، وتطوير التعليم ، وخلق وظائف منها إلي تحسين أحوال المصريين يهدفوالتي 

إلي تقوية العالقات  تهدفهذه المساعدات التي يقدمها اإلتحاد األوروبي إلي مصر 

  الجانبينالسياسية واإلستراتيجية بين كال

 

 

عربي و دولي-االهرام  

        Verbo هدف 

N.  Fecha  

 العدوان رسالة إليران عبر دمشق 09/05/2013 

لمنع وصول أسلحة إيرانية إلي حزب هللا عن طريق  يهدفوتعللت إسرائيل بأن عدوانها 

  . سوريا بينما وصفت دمشق الغارة بأنها بمثابة إعالن حرب

آمال الربيع العربي ..تقرير الخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان في العالمفي  21/04/2013 

 وحقوق المرأةمشكلة  .. سحقتها األنظمة

أصدرت وزارة الخارجية االمريكية مساء أول أمس تقريرها السنوي حول ممارسات 

ي كل إلي لفت االنتباه إلي حالة حقوق اإلنسان ف يهدف، والذي  حقوق اإلنسان في العالم

  دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة

 قرار ثوري للبابا فرانسيس بتشكيل مجلس حكماء إلصالح الفاتيكان 15/04/2013 

، أعلن البابا فرانسيس بابا  في قرار وصفته صحيفة كورييرا ديال سيرا اإليطالية بـ الثوري

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/2/7/11/198941/219.aspx


 

1202 

 

  . لفاتيكان إدارياإلي إصالح ا يهدفكرادلة   9 الفاتيكان عن تشكيل مجلس من

 إلسقاطه يهدفنيتانياهو يؤكد أن تحالف هناك مستقبل والبيت اليهودي  24/02/2013 

 أوغلو يفتتح اجتماعا في اسطنبول لمواجهة اإلسالموفوبيا 03/01/2013 
إلي مناهضة  يهدفبنشاط مكثف   1526 تستهل منظمة التعاون اإلسالمي العام الجديد

 ( اإلسالموفوبيا ) مايعرف بـ ظاهرة

 

 

اقتصاد-االهرام  

Verbo هدف 

N.  Fecha  

 وزير التموين يفتتح المرحلة الثالثة لمبادرة الجسور الدولية 27/04/2013 

افتتح الدكتور باسم عودة وزيرالتموين والتجارة الداخلية المرحلةالثالثة من مشروع 

إلي تفعيل التعاون الثالثي بين أكثر من ألف  يهدفالجسور الدوليباإلسكندرية والذي 

 شركة أوروبية وتركية ومصرية

ر، الي تعزيز االستثمارات المشتركة، والتصنيع للغي تهدفوقال ان التحالفات  2007

 ونقل التكنولوجيا واساليب االدارة الحديثة والتسويق المشترك

 أولوية لجذب االستثمار المحلي واألجنبي حامد يكرم أسامة صالح 10/05/2013 

إلي تأكيد التواصل اإليجابي بين جميع األجيال واهمية البناء  يهدفوذلك في تقليد جديد 

  . علي ما تم من خطوات لالصالح والتطوير لتحقيق افضل النتائج

 مشروعات عراقية تستهدف االستعانة بالعمالة المصرية  3  04/05/2013 

إلي تهيئة بيئة آمنة  يهدفاتفاق جديد لتشجيع وحماية االستثمار بين مصر والعراق 

 لالستثمارات المشترك

 مليار بالحالية  136.6 مليار جنيه لألجور في الموازنة الجديدة مقابل  170 01/03/2013 

إليه البرنامج ألن الوضع االقتصادي غير  يهدفوذلك لتحقيق االنطالق االقتصادي الذي 

 قابل لالستمرار بهذا الشكل بسبب عجز الموازنة وقلة الموارد وتناقص االحتياطي النقدي

 قانون الثروة المعدنية ينتظر موافقة مجلس الوزراء 23/02/2013 

إلي  يهدفناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أخيرا مشروع قانون الثروة المعدنية والذي 

  تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية

 غدا بدء جولة أنطاليا لدعم التعاون بين ألف شركة مصرية وتركية وأوروبية 21/02/2013 

 الي استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير تهدفواضاف بان التحالفات في المرحلة الجديدة 

 بدء مشروع الجسور الدولية الممول من االتحاد االوروبي 04/01/2013 

في اطار حملة جذب االستثمارات بدا تنفيذ مشروع الجسور الدولية الممول من االتحاد 

 لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية يهدفاالوروبي والذي 

 

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/4/5/192494/219.aspx
http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/4/5/192494/219.aspx
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