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مصر سور يا « ريد :مجلس الشيوخ يصوت عل ى مشرﻭع قرار ﺑشاﻥ سوريا في موعد ال يتجاﻭز اسبوعا من التاسع من.. .

ﺟبھة النصرة السورية ﺗھدﺩ ﺑقصف قرى علوية ﺑعد مزاعم ﺑھجوم كيماﻭي
ربيع عربيّ

سوريا

 25أغسطس  - 2013آخر تحديث 12:08 -

دبي )رويترز(  -توعد أبو محمد الجوالني زعيم جبھة النصرة السورية التي تربطھا صالت بتنظيم القاعدة باستھداف علويين في
سوريا بصواريخ للثأر من ھجوم مزعوم بأسلحة كيماوية على ضواحي دمشق.
وأضا ف في تسجيل صوتي بث على موقع يوتيوب اإللكتروني "مقابل كل صاروخ كيميائي سقط على أھلنا في الشام ست دفع ثمنه
قرية من قراھم بإذن  Aوزيادة عليھا نرصد ألف ص اروخ يطلق على بلداتھم ثأرا لمجزرة غوطة الشام".
واتھمت المعارضة السورية قوات الحكومة بشن ھجوم على ضواحي دمشق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة األسبوع الماضي
حيث قتل غاز س ام على ما يبدو المئات.
وق ال الجوالني في تسجيله "نعلن عن سلسلة غزوات العين بالعين" مضيفا أن دماء األمھات واالطفا ل وسكان الغوطة دين في رقبة
كل "مجاھد".
وكان مقاتلو جبھة النصرة أعلنوا مسؤوليتھم عن أدمى تفجيرات خالل الصراع المندلع في سوريا منذ ع امين ونصف العام وقادت
ألويتھم بعضا من أنجح الھجمات التي شنھا مقاتلو المعارضة على قوات األسد.
)إعداد عال شوقي للنشرة العربية  -تحرير دينا عادل(
Reuters
آخر األنباء من "رويت رز"
اﻭﺑاما ير سل مشر ﻭع ق اﻧوﻥ ل لك وﻧجرس ﺑشأﻥ ﺗوﺟيه ضرﺑات عسكرية لسوريا 00:3 3
ريد :مجلس الشي وخ يص وت على م شر ﻭع قرار ﺑ شاﻥ سوريا في موعد ال يتجا ﻭز اسبوعا من التا سع من سبتمبر ايلوﻝ
01:10
أﻭﺑاما يتراﺟع ع ن ضرﺑة عسكرية ﻭﺷيكة في سوريا 20:54
مسؤﻭل وﻥ :البيت األﺑي ض يعتقد أﻥ الكوﻧجرس سيوافق على ﺗوﺟيه ضرﺑة عسكرية لس وري ا 21:05
األمم المتحدة ﺗرفض ﺗلمي حات ﺑاﻧسح اﺑھا من س وري ا للسماح ﺑعمل ع سكري 2 3:31
منظمة :ﺗحليل ا الﺩلة ع ن استخدام اسلحة كيماﻭية في س وري ا يستغرﻕ ثالثة اساﺑيع 2 0:46
رئيس ﻭزراء ﺑريطاﻧيا :أﺗفھم موق ف أﻭﺑ اما ﺑشأﻥ سوريا ﻭ أﺅيده 22:03
مسؤﻭﻝ :ﻧج اة رئيس ﻭزراءاليمن م ن ھج وم مسلح على موكبه 2 3:43
أﻭل وﻧد يوا ﺟه ضغ وﻁا لطلب ﺗ صويت البرلما ﻥ على التدخل في سوريا 22 :44
مكين ﻭﺟراھ ام يعلناﻥ رفضھما ألي ضرﺑ ات م حدﻭﺩة على سوريا 21:30
ھيئة قناة السويس :إ ﺣدى السفن العاﺑرة ﺗعرضت لھجوم فاﺷل 22:01
ﻭزير الخارﺟية األمريكي ﺗحدث إلى زعيم المعارضة السوري 20:5 0
ﻭزارة ا لداخلية المصرية :مرﺷد ا الخواﻥ ﺑديع يتمتع "ﺑصحة ﺟيدة " 18:52
رئيس م جلس النو اﺏ األمريكي :سندرس العمل العسكري في س وريا ﺑدءا من  9سبتمبر 19 :46
مقتل  12ﺷ خصا في اﻧفج ار سيارة ملغومة ﺑمدينة الرماﺩي العراقية 18:53
الرئيس الفرﻧسي يؤكد مجدﺩا ﺗ صميمه على معاقبة س وريا 21:13
مع ارض وﻥ اسالميوﻥ يختبئ وﻥ قبل ضرﺏ سوريا 18:39
ز عيم الجمھوريي ن ﺑمجلس الشي وخ االمريكي :اﻭﺑاما ﻁلب ا لدعم ﺑشأ ﻥ سوريا 19:4 2
األمم المتحدة ﺗرفض ﺗلمي حات ﺑاﻧسح اﺑھا من س وري ا للسماح ﺑشن ضرﺑات ع سكرية 2 0:08
أﻭﺑاما :على ﻭاﺷنطن أ ﻥ ﺗضرﺏ سوريا ﻭستطلب إﺟراء ﺗصويت في الكوﻧجرس 19:2 4
ﺑياﻥ لذرا ع للقاعدة يدعو الستھداﻑ ا لجيش المصري 11:33
خبراء األسل حة ا لدﻭليو ﻥ يغاﺩرﻭﻥ س وري ا ﻭأمريكا ﺗستعد للھجوم 18:19
ﺑوﺗي ن :من الھراء المطبق اﻥ ﺗكوﻥ الحكومة السورية قد استخدمت اال سلحة الكيماﻭية 13:05
قائد:معارض وﻥ سوري وﻥ يخطط وﻥ لھجمات لالستفاﺩة م ن ضرﺑات غرﺑية متوقعة 14:16
اﻭﺑاما يطرح مبرراﺗه لتوﺟيه ضرﺑة لسوريا على الكوﻧجرس 18:2 8
مسؤﻭﻝ :أ ﻭﺑاما لن يعلن في كلمته عن ضرﺑة عسكرية ﻭﺷيكة في سوريا 18:08
مقتل  12ﺷ خصا في اﻧفج ار سيارة ملغومة غرﺑي ﺑغداﺩ 18:31
ﺑواﺑة األ ھرام :إﺻاﺑة مر ﺷد األخو اﻥ المسلمي ن في مصر ﺑأزمة قلبية في ا لسجن 18:30
استطالع :معظم الفرﻧسيين يعار ضوﻥ الھ جوم على سوريا 12:05
كيري ﻭھاﺟل يتصال ﻥ ﺑاالعض اء الديمقراﻁيين ﻭالجمھوريين ﺑالكوﻧ جرس ﺑش أﻥ سوريا 14:24
ﻭﺻوﻝ مفتشي األسل حة الد ﻭليين الى ھولند ا قاﺩمي ن من ﺑيرﻭت 17:05
أعضاء مجلس ا لنواﺏ ا ألمريكي يحصل وﻥ على افاﺩة ﺑشأﻥ سوريا األ ﺣد 17:23
خبراء األسل حة يغاﺩرﻥ سوريا ﻭﺗ حذير م ن السفر الى لبناﻥ 15:5 1
أﻭﺑاما يلقي كلمة عن س وري ا في البيت األﺑي ض الساعة  1715ﺑتوقيت ﺟرينتش 17:4 6
ر ﻭسيا:التھديد االمريكي ﺑاستخدام الق وة ا لعسكرية ضد س وريا غير مقبوﻝ 12:07
مصاﺩر ﻁبية:ﻭفاة ف لسطيني متاثرا ﺑاﺻاﺑته ﺑرﺻا ص الجيش اال سر ائيلي 11:08
رفض البرلماﻥ البريطاﻧي ﺗو ﺟيه ضرﺑة لس وري ا يحرج كاميرﻭﻥ 10:58
سفينة ﺣرﺑية امريكية ساﺩسة ﺗتواﺟد في ﺷرﻕ البحر المت وسط كا ﺟر اء ﻭق ائي 04:32
خبراء االسل حة ا لدﻭليو ﻥ يغاﺩرﻭﻥ س وري ا ﻭأمريكا ﺗستعد لتوﺟيه ضرﺑة 13:10
ﺷاھد من ر ﻭيترز  :مفتش و االمم المت حدة يصلوﻥ الى مطار ﺑيرﻭت ا لدﻭلي 07:43
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توجيھات عملية

الرو اب ط

سو يس إن فو حاضرة بإستمرار

أندرويد

تسمح لكم التطبيقات المجانية الخاصة بالھواتف المحمولة أو بالقنوات التلفزيونية من اإلطالع

مخت ارات من انتاجنا ألجھزة أندرويد

على مختارات متميّزة من انتاجنا .كم ا يمكنكم اإلطالع على المستجدات من خالل تطبيق مصغّر
أو عبر االشتراك في نظام قارئ أر أس أس.

أي فون وأيباد
التلفزيون المشبّ ك

مخت ارات من انتاجنا ألجھزة تلفزيون

RSS
ابقوا على اتصال

FACEBOOK
انضموا للنقاش

WINDOWS 8

TW IT TER
شريط األخبار الدولية

YOUTU BE
قناة فيديو بالعربية
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