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باء من "رويترز" آخر ا6ن

12أعجبني

رز" آخر ا�نباء من "رويت

12:08 - آخر تحديث - 2013 أغسطس 25

تنظيم  القاعدة باستھداف علويين فيدبي (رويترز) - توعد أبو محمد الجو3ني زعيم جبھة النصرة السورية التي تربطھا ص/ت ب

ثأر من ھجوم مزعوم بأسلحة كيماوية على ضواحي دمشق. سوريا بصواريخ لل

دفع ثمنهوأضاف في تسجيل صوتي بث على موقع يوتيوب ا?لكتروني "مقابل كل صاروخ كيميائي سقط على أھلن ا في الشام ست

بلداتھم ثأرا لمجزرة غوطة ال يطلق على  A وزيادة عليھا نرصد ألف صاروخ  شام."قرية من قراھم بإذن 

 المعارضة ا�سبوع الماضيواتھمت المعارضة السورية قوات الحكومة بشن ھجوم على ضواحي دمشق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي

يبدو المئات. حيث قتل غاز سام على ما 

ال الجو3ني في تسجيله "نعلن عن سلسلة غزوات العين بالعين" مضيفا أن دماء ا�مھات وا3طفا ل وسكان الغوطة دين في رقبةوق

كل "مجاھد".

تھم عن أدمى تفجيرات خ/ل الصراع المندلع في سوريا  نوا مسؤولي منذ عامين ونصف العام وقادتوكان مقاتلو جبھة النصرة أعل

تھم بعضا من أنجح الھجمات التي شنھا مقاتلو المعارضة على قوات ا�سد. ألوي

دينا عادل) (إعداد ع/ شوقي للنشرة العربية - تحرير 

Reuters

سل اوباما وع ير انون مشر ونجرس ق لك 00:33 لسوريا عسكرية ضربات توجيه بشأن ل

وخ مجلس: ريد وت الشي وع على يص شر شان قرار م وز � موعد في سوريا ب سع من اسبوعا يتجا تمبر من التا ايلول سب
01:10

ن يتراجع أوباما 20:54 سوريا في وشيكة عسكرية ضربة ع

ون ض البيت: مسؤول ا عسكرية ضربة توجيه على سيوافق الكونجرس أن يعتقد ا6بي وري 21:05 لس

حات ترفض المتحدة ا6مم ا من بانسحابھا تلمي وري سكري بعمل للسماح س 23:31 ع

�دلة تحليل: منظمة ن ا ا في كيماوية اسلحة استخدام ع وري بيع ثMثة يستغرق س 20:46 اسا

يا وزراء رئيس اما موقف أتفھم: بريطان أؤيده سوريا بشأن أوب 22:03 و

ن وزراءاليمن رئيس نجاة: مسؤول وم م 23:43 موكبه على مسلح ھج

وند جه أول وطا يوا صويت لطلب ضغ ن ت 22:44 سوريا في التدخل على البرلما

حدودة ضربات 6ي رفضھما يعلنان وجراھام مكين 21:30 سوريا على م

ناة ھيئة حدى: السويس ق 22:01 فاشل لھجوم تعرضت العابرة السفن إ

20:50 السوري المعارضة زعيم إلى تحدث ا6مريكي الخارجية وزير

لداخلية وزارة �خوان مرشد:المصرية ا تمتع بديع ا 18:52 "جيدة بصحة "ي

جلس رئيس اب م وريا في العسكري العمل سندرس: ا6مريكي النو 19:46 سبتمبر 9 من بدءا س

خصا 12 مقتل 18:53 العراقية الرمادي بمدينة ملغومة سيارة انفجار في ش

صميمه مجددا يؤكد الفرنسي الرئيس وريا معاقبة على ت 21:13 س

ون ون اسMميون معارض 18:39 سوريا ضرب قبل يختبئ

عيم ن ز وخ بمجلس الجمھوريي لدعم طلب اوباما: ا�مريكي الشي ن ا 19:42 سوريا بشأ

حات ترفض المتحدة ا6مم ا من بانسحابھا تلمي وري سكرية ضربات بشن للسماح س 20:08 ع

ن واشنطن على: أوباما 19:24 الكونجرس في تصويت إجراء وستطلب سوريا تضرب أ

ع بيان لجيش �ستھداف يدعو للقاعدة لذرا 11:33 المصري ا

حة خبراء ن ا6سل لدوليو ا يغادرون ا وري 18:19 للھجوم تستعد وأمريكا س

ن سلحة استخدمت قد السورية الحكومة تكون ان المطبق الھراء من: بوتي 13:05 الكيماوية ا�

ئد ون:قا ون معارض ون سوري ن لMستفادة لھجمات يخطط 14:16 متوقعة غربية ضربات م

18:28 الكونجرس على لسوريا ضربة لتوجيه مبرراته يطرح اوباما

وباما: مسؤول 18:08 سوريا في وشيكة عسكرية ضربة عن كلمته في يعلن لن أ

خصا 12 مقتل 18:31 بغداد غربي ملغومة سيارة انفجار في ش

شد إصابة: ا6ھرام بوابة ان مر ن ا6خو لسجن في قلبية بأزمة مصر في المسلمي 18:30 ا

ضون الفرنسيين معظم: استطMع جوم يعار 12:05 سوريا على الھ

ن وھاجل كيري Mجرس والجمھوريين الديمقراطيين با�عضاء يتص 14:24 سوريا بشأن بالكون

حة مفتشي وصول وليين ا6سل ا الى الد ن ھولند 17:05 بيروت من قادمي

لنواب مجلس أعضاء 6مريكي ا ون ا حد سوريا بشأن افادة على يحصل 17:23 ا6

حة خبراء حذير سوريا يغادرن ا6سل ن وت 15:5 لبنان الى السفر م 1

ا عن كلمة يلقي أوباما وري ض البيت في س 17:46 جرينتش بتوقيت 1715 الساعة ا6بي

وسيا تھديد:ر وة باستخدام ا�مريكي ال لعسكرية الق وريا ضد ا 12:07 مقبول غير س

ية مصادر لسطيني وفاة:طب ثرا ف ته متا ص باصاب ائيلي الجيش برصا سر 11:08 ا�

بريطاني البرلمان رفض جيه ال ا ضربة تو وري 10:58 كاميرون يحرج لس

ينة وسط البحر شرق في تتواجد سادسة امريكية حربية سف اء المت جر ائي كا 04:32 وق

حة خبراء ن ا�سل لدوليو ا يغادرون ا وري 13:10 ضربة لتوجيه تستعد وأمريكا س

ويترز من شاھد و : ر حدة ا�مم مفتش لدولي بيروت مطار الى يصلون المت 07:43 ا
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ابقوا على اتصال

فو حاضرة بإستمرار يس إن سو

ية من ا?ط/ع تطبيقات المجانية الخاصة بالھواتف المحمولة أو بالقنوات التلفزيون تسمح لكم ال

ر ا يمكنكم ا?ط/ع على المستجدات من خ/ل تطبيق مصغّ على مختارات متميّزة من انتاجنا. كم

نظام قارئ أر أس أس. أو عبر ا3شتراك في 
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ارات من انتاجنا �جھزة أندرويد مخت

فون وأيباد أي

التلفزيون المشّبك

ارات من انتاجنا �جھزة تلفزيون مخت

WINDOWS 8

صال ات ا على  حنابقو ةمن ن طتوجيھات عمليةوسائط متعدد اب الرو

وسائط متعددةملفات        أقسام  ا�ولى 

swissinfo.ch - جبھة النصرة السورية تھدد بقصف قرى علوية بعد مزاعم بھجوم كيماوي http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=36742788

1 of 1 9/1/2013 2:28 PM


