صور العنف في التغطيات اإلخبارية لإلعالم اللبناني

أع ّد الدراسة في مؤسسة مهارات:
الدكتورة جوسلين نادر
االستاذ طوني مخايل
مراجعة:
الدكتور جورج صدقة
إن التحليالت والتوصيات بشأن السياسات الواردة في هذا التقرير ،ال تعبّر بالضرورة عن آراء برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي.

 -1لماذا هذه الدراسة ؟
تعمل هذه الدراسة على معاينة "العنف المصور في االعالم" ودراسة انعكاساته على الصعد كافة بما فيها
االجتماعية والسياسية والتربوية.
تتناول الدراسة وسائل االعالم اللبنانية الموقعة على "ميثاق الشرف االعالمي لتعزيز السلم االهلي" الذي
اطلقه رسميا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  25حزيران من العام  ،2013كما تعمل على رصد
تمظهر هذا العنف ،واالشارة الى اتجاهات وسائل االعالم هذه ومواقفها في شكل رئيسي من موضوع
"االلتزام بعدم التحريض على العصيان العنفي ،او ارتكاب الجرائم ،والتعامل بمهنيّة ومسؤوليّة إجتماعية
في التغطيات الحيّة ومشاهد العنف ،وعدم بث روح العنف والفتنة والعمل على نبذ العنف" ،وفقا
لنصوص المواد  4 ،2و 11من الميثاق والتي تنص على :
 المادة : 2"التزام العمل على تأكيد الوحدة الوطنية والعيش المشترك ،والتزام احترام االديان وعدم اثارة النعرات
المذهبيّة أو الطائفيّة أو التحريض على العصيان العنفي أو ارتكاب الجرائم ،واالمتناع عن عبارات
التحقير".
 المادة : 4"حرص وسائل اإلعالم اللبنانية على التعامل بمهنيّة ومسؤوليّة إجتماعية في التغطيات الحيّة ومشاهد
العنف ،وتصرف الصحافيين إزاء ردود الفعل الفورية وتأثيرها في الرأي العام".
 المادة: 11"العمل على ضبط إيقاع إفتتاحيّات الصحف ومقدمات نشرات االخبار االذاعية والتلفزيونيّة ،وكذلك
البرامج الحوارية لإلعالم المرئي والمسموع بشكل يحترم مبادئ العمل االعالمي وأصوله وعدم بث
روح العنف والفتنة".
مع االشارة الى ان احد المراجع المعتمدة في الميثاق هو "ميثاق شرف لإلعالميين في مجال حماية
االطفال من العنف".
فالى اي مدى ظهر التزام االعالم بالمبادىء التي وافق عليها؟
تجدر االشارة الى ان هذه الدراسة هي الدراسة الرابعة من بين خمس دراسات تطلقها مؤسسة مهارات
بالتعاون مع مشروع "بناء السالم في لبنان" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام  .2015وقد
تناولت الدراسة االولى " :رصد العنصرية في االعالم اللبناني" ،والثانية " :التحريض الديني وخطاب
الكراهية وخطورته على السلم االهلي" ،والثالثة" :رصد المبادرات االيجابية في التغطيات اإلخبارية

لوسائل اإلعالم اللبنانية" التي من شأنها ان تؤسس لمجتمع متطور ومتعافى ،فيما ستتناول الدراسة
الخامسة " :برامج التوك شو" وما تس ّوقه من قيم ومفاهيم.
هذه المواضيع التي تناولتها الدراسات اعاله تعكس مجمل بنود الميثاق وتتناول ابرز المحاور -المنطلقات
التي وقعت عليها وسائل االعالم في محاولة منها للعمل على تعزيز السلم االهلي وتكريسه.
يكتسي موضوع العنف اهمية قصوى النه ينعكس على الوضع اللبناني العام .فان قراءة متأنية لمقاربة
وسائل االعالم اللبناني هذا الموضوع تساهم في فهم االداء االعالمي والتأثيرات االجتماعية .والهدف من
ذلك اقتراح حلول وتفادي االنعكاسات السلبية.
تطرح الدراسة اسئلة مركزية حول عالقة االعالم بتفاقم العنف في المجتمع:
 هل نسبة العنف في االعالم هي نفسها ،اقل او اكثر منها في الواقع؟ ما هي االسباب وراء ازدياد صور العنف في االعالم؟ هل الصور العنفية التي توردها وسائل االعالم هي الواقع كما هو ام هي الواقع المبني اياالفتراضي والذي يراد له ان يكون كما يبدو؟
 -كيف يوظّف االعالم العنف في بلد اق ّل ما يقال عنه انه لم يشف بعد من ماض مليء بصور اليمة؟

 -2االشكالية
يعتمد االعالم على ركنين اساسيين هما :الفسحة المشهدية والسردية المرافقة( ،او بلغة تبسيطية اكثر
الصورة والكلمة) .التقنية ايضا مركزية في االعالم الذي يقدم مع كل تق ّدم تكنولوجي نمطا تفكيريا جديدا.
فموضوع العنف المص ّور مهم جدا لدرجة ان خطورته ال تقاس باآلنية التي تحكم العمل االعالمي وتساهم
في نجاحه .اي ان ما يعرض من عنف مص ّور ال ينتهي مع انتهاء الوقت الذي يعرض فيه الموضوع .ان
التطور التقني جعل من السرعة وحدة قياس معيارية للنجاح ،ولكن مع العنف ،حدود التأثير بعيدة المدى
اي ان مدة صالحية التأثير تخدم لوقت طويل اكثر بكثير مما نعتقد.
واثبتت الدراسات ان تأثير الصورة ليس بالضرورة فوريا ،بل يمكن ان يكون على المديين المتوسط
والطويل .فلم نعد نبحث في تأثير االعالم علينا اذا لجهة العنف ،فالتأثير حتمي وان يكن في اتجاهات

مختلفة تبعا لعناصر ترتبط بكل شخص ومجتمع .لذا االهتمام بالتغطيات االخبارية على تنوعها التي
تجعلنا مستهلكين النواع هذا العنف ،وصوال الى النشرات الخبارية التي جعلتنا " مشاهدي الموت"
بحسب تعبير الفيلسوف الفرنسي ميشال سير.
تسعى اشكالية الدراسة الى البحث في انعكاسات العنف المصور في االعالم وتحاول النظر في عالقة هذه
الركيزة التي صارت اساسية في حياة االنسان المعاصر بتفاقم العنف في لبنان .هذا العنف الذي ينعكس
في ميادين عديدة  :في االداء الكالمي السياسي ،في االعتراض ،في برامج "التوك شو" السياسي وغير
السياسي ،والذي يتمظهر في حاالت عديدة  :ضد المرأة ،ضد االطفال ،العنف ألسبقية المرور ،او ألحقية
ركن السيارة ،او السترداد مبلغ مالي ،او العنف بدافع السرقة ،حتى العنف في برامج الكاميرا الخفية،
الخ...
وتترسخ االهمية المتزايدة لوسائل االعالم واالتصال لما لها من دور وأثر في المجتمع الذي تساهم في
تشكيله .من هنا تعمل الدراسة على االجابة على االسئلة التالية :
 كيف تعاطى االعالم مع العنف ميدانيا كان ام اجتماعيا ،محليا ام اقليميا ام دوليا؟ هل يساهم االعالم في انتاج ثقافة العنف او ردات فعل عنيفة؟ كيف يتعاطى االعالم اللبناني مع الصور العنفية؟ هل من تدابير معينة يتخذها حيالها؟ من هو مصدر الصور العنفية؟ هل ينتجها االعالم نفسه ام يقوم بتسويقها؟ كيف ينظر االعالم الى العنف لجهة تعزيز السلم االهلي؟ في ضوء الثورة االتصالية هل نجحت الصورة في ازاحة الكلمة؟ وهل تب ّدلت وسائل صنعالوعي؟

 -3المنهجية

امام هذا الكم الكبير من الصور التي نستهلكها يوميا وامام تزايد العنف بشكل ملحوظ في المنطقة وفي
لبنان وامام هذا السباق االعالمي على عرض االسرع والمثير اكثر فاكثر ،نسأل :هل العالقة بين عرض
العنف وتفاقمه وطيدة؟ وهل يعي االعالم دوره في هذا المجال؟
بهدف تقصي وجود وتمظهر العنف المص ّور في وسائل االعالم اللبنانية الموقعة على الميثاق ومن زاوية
سياسية -اجتماعية وثقافية تتعلّق بالسلم االهلي ،تعتمد الدراسة على الوصف ،القياس والتحليل .ففي
مرحلة اولى تعمد الى القياس الكمي ،ومن ثم الى تحليل مضمون المواد المرصودة من خالل النتائج التي
قدمتها االرقام .يت ّم ذلك بالعودة الى السياق مع دراسة المتغيرات والمقارنة في ما بينها.
ويهدف الرصد والتحليل الى معاينة الواقع االعالمي لجهة عرض الصور العنيفة من خالل قياس توزيع
نسب فئات الصور العنفية المرصودة ،ونسب تواجدها في مختلف الوسائل االعالمية ،مواضيعها ،موقعها
(في الصحف) ،مصادرها ،النطاق الجغرافي للتغطية ،الخ...

 -4المدونة
لدراسة االداء االعالمي في موضوع العنف المص ّور ومن زاوية سياسية ،اجتماعية وتربوية تتعلّق بالسلم
االهلي ،ارتكزت الدراسة على عينة من صور عنيفة رافقت اخبار وتقارير نشرت في صحف لبنانية
وبثّت في نشرات أخبار المحطات االرضية اللبنانية وعرضت في مواقع الكترونية طيلة شهر آب من
العام  ،2015تحديدا في المادة االخبارية دون غيرها من البرامج االجتماعية التي تبث في مواعيد مختلفة.
وشملت عملية الرصد الوسائل االعالمية التالية :
 الصحف اليومية :النهار ،السفير ،االخبار ،المستقبل ،البلد ،الجمهورية ،الديار ،اللواء ،الشرق،.The Daily Star ،L’Orient Le Jour
 محطات التلفزيون  ،MTV ، OTV ، LBCI :المستقبل ،الجديد ،المنار وتلفزيون لبنان. المواقع االخبارية االلكترونية :الوكالة الوطنية لإلعالم ،جريدة المدن اإللكترونية ،موقع النشرة،موقع ليبانون فايلز ،موقع ناو.

القسم االول  :مقاربة نظرية

منذ اختراع الة التصوير ( )1839ونحن نستهلك الصور التي فرضت نفسها من خالل مردودها الداللي
وعناصر الجذب فيها .والصورة تأتي لتفرض نفسها على تخيل الحدث وبنائه الذهني .يقول ارسطو "إن
التفكير مستحيل من دون صور" .وقول ارسطو هذا يقودنا الى اهمية الصورة منذ القدم .وعندما نتكلم
عن الصورة فاننا نتحدث عن عدة اتجاهات لمقاربتها .من جهة المص ّور ،من جهة موضوع الصورة ومن
جهة المشاهد .في المقاربة االخيرة للنص وللصورة ال يكتمل المعنى من دون القارئ ومن دون المشاهد
اي ان المعنى لم يعد يمليه الكاتب او المص ّور او الصورة بما تعرض ،انما يأتي ايضا من خالل اشراك
القارئ والمشاهد.
يحيلنا هذا المنحى في مقاربة الموضوع الى اشكالية كان طرحها روالن بارت في كتابه "الكتابة في
الدرجة صفر" عندما قال ان "اللغة ليست بريئة".
وننطلق مما سبق لنسأل :هل هناك من درجة صفر في النظر وفي القراءة؟ اي هل هناك من قراءة
لصورة من دون موقف مسبق؟
في هذه الطروحات هناك تعبير عن سلطة .فقد أصبح من المستحيل الحديث عن حياد اللغة ،تماما كما هو
مستحيل الحديث عن حياد التقنية اذ ليس ثمة من ادراك من دون تأويل وال من درجة صفر للنظر كما
رأى ريجيس دوبريه في كتابه "حياة الصورة وموتها" .1ونسأل هل اساسا هناك من عرض لصورة من
دون قصدية تبليغية معيّنة ؟

 -1في تعريف الصورة
سنبدأ من تعريف الصورة والعنف للبحث في تعاطي االعالم مع العنف المص ّور.
الصورة في الالتينية هي  imagoوتعني "أخذ مكان شيء ما" ومن المرادفات التي استخدمت للصورة
.simulacre

والمقصود منها "التمثيل المصور المرتبط بالموضوع الممثل عن طريق التشابه

المنظوري".
وفي قاموس  Robertتعرّف بأنّها »إعادة إنتاج طبق األصل أو تمثيل مشابه لكائن أو شيء« .هي اذا في
تعريفها تطرح اشكالية المشابهة والتمثيل مع موضوعها.

." Debray Régis, Vie et mort de l’image, Gallimard, 1992.
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 -2في تعريف العنف
تجمع المعاجم على تعريف العنف بالشدة والقسوة( ،ضد الرفق واللين) .ويحدد لسان العرب مفهوم العنف
" :العنف  :الخرق باألمر وقلة الرفق به ،وهو ضد الرفق  ...وهو عنيف إذا لم يكن رفيقا في أمره".
وبحسب معجم  Larousseالقوة المدمرة والوحشية ترافق العنف .وفي الشعور يترافق العنف مع
التطرف .كذلك العدوانية ايضا ترافق تعريف العنف .هو اساءة استخدام القوة الجسدية واساءة استخدام
االسلحة.
اكراه جسدي ،نفسي و/او معنوي يمارس على شخص من اجل حمله على اداء عمل معيّن.
وبحسب معجم  Oxfordهو "السلوك الذي ينطوي على قوة بدنية من اجل الحاق االذى او الضرر
بشخص ما او قتله ،او الحاق الضرر بشيء ما" .ويعطي المعجم مرادفات للعنف" :الوحشية ،القوة
الغاشمة ،الشراسة ،الهمجية ،البربرية ،الدموية ،القسوة ،عدم االنسانية ،الهدم"... ،
العنف ايضا هو طريقة تعبير تستخدم القوة الجسدية ضد النفس او ضد شخص آخر بهدف ارغامه على
القيام بالفعل نتيجة الشعور بااللم.
كلمة عنف تعني اساءة استخدام هذه القوة بغض النظر عن شرعية استخدامها.2
انها القوة المفرطة التي تؤثر على السالمة البدنية او العقلية للهيمنة على او تدمير انسانية الفرد.3
المعنى العام يحدد العنف كعمل وحشي جسدي او معنوي تجاه شخص ما .فالعنف مرادف االعتداء.
يعرف قانون العقوبات العنف بانه ما يمثّل ضررا جسديا او نفسيا للشخص.
بالنسبة ل لقانون المدني العنف هو عمل متعمد او غير متعمد محدثا في الشخص الضحية اضطرابا جسديا،
او معنويا عواقبه وخيمة لنفسه ،صحته او ممتلكاته.
المصطلح يشير في استخداماته الى فعل التدمير (تدمير االشياء) .وهناك تفصيل للعنف مثل العنف
الجسدي ،اللفظي ،النفسي ،المعنوي .هناك العنف تجاه النفس (ايذاؤها) او تجاه شخص آخر او تجاه
مجموعة (حروب).

2

Malherbe Jean-François, dans Violence et démocratie. Cahier de recherche 2003 ; 25.
Kriegel Blandine, « La violence à la télévision », Ministère de la culture et de la communication, Mission
d’évaluation, d’analyse et de propositions relative aux représentations violentes à la télévision, Paris, 2002.
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هو موضوع اهتمام القانون والثقافة ايضا منعا لتفشيه ولحصره باستخدامات قانونية اذ يحاسب القانون
على ممارسة القوة غير المشروعة.

 -3في بناء الصورة
الصورة اذا قوية وتفرض نفسها .فنحن نتذكر االحداث بالصور حتى ولو كنا قد قرأناها نصا .ورغم التقدم
التكنولوجي تبقى الصورة الثابتة هي التي تعلق بذهننا اكثر من المتحركة وتؤثر فينا اكثر ،وان كانت
الصور المتحركة تستمد قوتها من حيويتها ومن تجسيدها الحقيقة الظاهرة.
العالقة بين الكلمة والصورة مهمة جدا .فالحديث عن اهمية الصورة ومكانتها في االعالم ،المرئي
والمكتوب ،هو ايضا حديث عن اهمية الكلمة .يقول ريجيس دوبريه " :العين تتربّى بالكلمة" .فالتأويل
يأتي من سرديات انتجت المعنى .ومن جهة ثانية ال بد من التركيز على الكلمة وان كان موضوع الدراسة
هو الصورة ،اذ ان الكلمة المرافقة للصورة هي في موقع حساس جدا حتى تتماشى الكلمة مع الصورة
بالمستوى البالغي نفسه .وتعمل الكلمة على حسن سير قراءة الصورة وفي المقابل ايضا تفرض الصورة
نفسها على الكلمة.
الصورة نفسها ،الثابتة والمتحركة نص عابر للغات .هي تبهر ،تجذب ،تؤ ّكد ،تثبت ،توضح ،تخبر ،تتكلّم
(الصورة تتكلّم) ،تستفز ،تخيف ،تطمئن .لغتها بسيطة ،مفهومة اذ هي ال تحب الغموض وال تنجح في
الغموض .ولكنها ايضا مضلّلة ،مش ّوهة ،سريعة وغير حقيقية ،تخفي احيانا اكثر مما تظهر.
الصورة هي اثر عن الواقع ولكنها مختلفة عنه النها "بناء"  .construitوهنا التعارض بين ما نراه وما
نعتقد اننا نراه .من هنا بعض الصور تحتاج الى الشرح الكالمي .4هذا مع العلم ان هذا الشرح بامكانه ان
يقود مدلول الصورة الى مكان اخر ودالالت اخرى.
في االعالم هي الحدث ،الشاهد ،الدليل والوثيقة .تساعد على بناء المعنى بتأثير كبير وعلى قراءته بسرعة
فائقة اذ ان العين تقرأ الصورة اسرع بكثير من قراءتها للكلمة .هي كثيفة من حيث العناصر المكونة لها :
الضوء-الشرط االساس ،الموضوع ،االلوان  ،الشكل ... ،باختصار كل ما هو داخل الفسحة التشكيلية
الخاصة بها وما توحي به خارج الفسحة المعروضة.

4

C.f Melot Michel, « L’image n’est plus ce qu‘elle était », dans Documentaliste-Sciences de l’information
2005/6, vol.42 p.361-365.

اليوم في االعالم ،الصورة االفضل ،اي االكثر تأثيرا هي التي تحظى بتمثيلها للخبر .وقد يتم انتقاء
االخبار بحسب نجاح الصورة او بحسب الحصول على الصورة المؤثرة اكثر ،المرافقة له .حتى انه في
المواقع االلكترونية صارت اهم منها في الصحف ،فعندما تعرض في موقعها مقاال لكاتب في السياسة
ترفق مقاله بصورة ايحائية بينما في الجريدة تنشر المقال نفسه من دون صورة.
باختصار ،صارت العالقة مع المتلقي تعتمد في جزء كبير منها على الصورة .

 -4في سلطة الصورة
في الفصل االول لملحمة غلغامش" ،هو الذي رأى" ،تسلّم السلطة لمن "رأى كل شيء ...هو الذي رأى
جميع األشياء وأفاد من عبرها /وهو الحكيم العارف بكل شيء /:لقد أبصر األسرار وكشف عن الخفايا
المكتومة /وجاء بأنباء" ومن ث ّم صار بامكانه ان يقوم "ببناء مدينة حديثة" ويجعل فيها "األنظمة".
"عندما نص ّور فاننا نستولي على الشيء المص ّور" .هكذا تقول سوزان سونتاغ في كتابها "التصوير
الفوتوغرافي" .5اليوم ،الكل يرى ...فهل في ذلك شعور بالسلطة .السلطة لمن يملك الصورة والسلطة لمن
يراها .او ليست المعرفة احدى اشكال السلطة؟
ان االجماع شبه عام على اهمية دور وسائل االعالم في حياة االنسان المعاصر وفي خلق تيارات رأي
وتحريكها وطمسها حتى وان اختلفت ادوار االعالم من بلد الى آخر .ان الوسيلة االعالمية الحديثة تحرّك
آن.
الرأي العام وتعكسه في ٍ
وال ضرورة للتذكير بمركزية االعالم بالنسبة الى السلطة .يقول ريجيس دوبريه "ان سيّد الصورة هو
سيّد البالد" .وكل التجارب تدل على انه في الحروب اول ما يت ّم استهدافه هو اعالم العدو السكات
الصوت وعدم ايصال الصورة .السيطرة تتحكم بالفضاء اوال لتنسحب على االرض.
لقد تح ّدث بيار بورديو عن "العنف الرمزي" اي "قدرة المسيطرين على حجب تعسف  ...المنتجات
الرمزية وبالتالي ،على إظهارها على أنها شرعية" .وتح ّدث ايضا عن استخدام السلطة لالعالم كاداة من
ادوات العنف الرمزي لمزيد من السيطرة .فهل يخضع االعالم في عرضه للصور العنيفة الى هذه
المعادلة ؟

Cf. Sontag Suzanne, Sur la photographie, Christian Bourgois Editeur, 2008.
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القسم الثاني :
التحليل الكمي للعنف المص ّور في االعالم اللبناني
يعرض هذا القسم التحليل الكمي للوسائل االعالمية التي تناولتها الدراسة طيلة شهر آب من العام 2015
ويقدم جداول بيانية تسهّل االطالع على نتائج توزيع نسب فئات الصور العنفية المرصودة في الصحف،
توزيع مظاهر العنف المصور بين مختلف الصحف المرصودة ،توزيع موقع الصور العنفية في الصحف
المرصودة ،توزيع نسب الصور العنفية لناحية مصدرها ،مصدر الصور العنفية المنشورة في الصحف،
توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق الجغرافي للتغطيات الصحافية المرصودة ،توزيع حجم الصور
العنفية ،توزيع عدد التقارير وفقا للنطاق الجغرافي في مختلف الصحف المرصودة ،توزيع عدد التقارير
وفقا للمساحة وتوزيع النبرة العالية لمشاهد العنف المصور في الصحف المرصودة .وتتشكل العينة من
 637مشهدا عنفيا مختلفا تم رصده في الصحافة المكتوبة.
اوال -في الصحف :
1-1

توزيع نسب فئات الصور العنفية في الصحف

توزيع نسب فئات الصور العنفية

مناورات وتدريبات
المرصودة في الصحف
لمجموعات مسلحة
حوادث متفرقة
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
وميلشيات
%1
تمثيل الجريمة %1
جدول رقم 1
عنف اجتماعي
%1
%1
تدريبات ومناورات
عنف القوى العامة
جيوش رسمية
%6
%4

عنف المتصل بأحداث
سياسية وحربية
%86

تعود النسبة الكبرى والالفتة من حيث حجمها الى نسبة العنف المتصل باحداث سياسية وحربية (.)%86

من ثم وبفارق كبير جدا  :العنف المتصل بالقوى العامة ( ،)%6يليه العنف المتعلق بالتدريبات
والمناورات للجيوش النظامية ( .)%4تأتي من ثم النسب المتساوية للعنف المتصل بمناورات وتدريبات
لمجموعات مسلحة وميليشيات ،تمثيل الجريمة ،عنف اجتماعي ،حوادث متفرقة %1( ،عن كل
موضوع).
2-1

توزيع مظاهر العنف المصور بين مختلف الصحف

توزيع مظاهر العنف المصور بين مختلف الصحف المرصودة
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 2
حوادث متفرقة
عنف القوى العامة
مناورات وتدريبات جيوش رسمية

1
5
4
5 1
3

تمثيل الجريمة
عنف اجتماعي
عنف المتصل بأحداث سياسية وحربية
مناورات وتدريبات لمجموعات مسلحة وميلشيات

48
59
57
63
21
61

21
3
11
11

35

49
44
44
59
4

28

313
121
2222
12
2
1 6
12
15
7
4
3

النهار
المستقبل
اللواء
الشرق
السفير
الديار
الجمهورية
البلد
االخبار
The Daily Star
L'Orient Le Jour

العنف المتصل باالحداث السياسية والحربية يحتل المساحة الكبرى كما بيّن ذلك الجدول االول ،فيما
يظهر الجدول الثاني انه موجود في كل الصحف ،كما يحتل المساحة االوسع في كل صحيفة .وهو يمثّل
من ضمن المجموع العام :
الشرق  :بنسبة  ، %9.89الديار  :بنسبة ، %9.57المستقبل و : The Daily Starبنسبة  %9.26لكل
جريدة .اللواء  :بنسبة  ،%8.94الجمهورية  :بنسبة  ،%7.69النهار :بنسبة  ،%7.53البلد واالخبار
بنسبة  6.90لكل جريدة  ،السفير  :بنسبة  %5.49و  L’Orient Le Jourبنسبة .%4.39
 3-1توزيع موقع الصور العنفية في الصحف

توزيع موقع الصور العنفية في الصحف المرصودة
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 3

صفحة اولى
%18
رئيسية
%5

داخلية
%77

احتلت الصور العنفية الصفحات الداخلية اكثر من الصفحة االولى للصحف.
جاءت النسبة  %77اي ما يعادل  487صورة من اصل  637للصفحات الداخلية ،مقابل  %18اي ما
يعادل  117للصفحة االولى ،و  %5اي ما يعادل  33صورة للرئيسية.
 4-1توزيع نسب الصور العنفية لناحية مصدرها

توزيع نسب الصور العنفية لناحية مصدرها

صور متداولة على
شبكة االنترنت
%3

الوسيلة االعالمية
نفسها
%11

غير مذكور
%32

العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 4

وسيلة اعالمية
اخرى
%54

تش ّكل الوسيلة االعالمية نسبة  %11كمصدر للصور العنفية ،بينما تعتمد بنسبة  %54على وسيلة
اعالمية اخرى وبنسبة  %3على شبكة االنترنت .وهي ال تذكر المصدر بنسبة عالية اي بنسبة .%32

 5-1مصدر الصور العنفية المنشورة في الصحف

مصدر الصور العنفية المنشورة في الصحف
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 5

غير مذكور
%33

وكاالت ووسائل اعالم
اخرى
%15
AP
5%

AFP
25%

Reuters
11%

الوسيلة االعالمية نفسها
%11

وعندما تذكر الوسيلة المصدر فهي تعود الى وكالة الصحافة الفرنسية  AFPبالنسبة االكبر اي بنسبة
 %25وهذا يعني ان  158صورة هي من ال .AFP
 94صورة تعود الى وكاالت ووسائل اعالمية اخرى اي بنسبة .%15
 73صورة تعود ل  Reutersاي بنسبة .%11
 70صورة تعود الى الوسيلة االعالمية نفسها اي بنسبة تقارب ال.%11
 35صورة الى ال  APاي بنسبة .%5
 207صور من دون ذكر المصدر اي بنسبة .%33

 6-1توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق الجغرافي للتغطيات

توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق الجغرافي
للتغطيات الصحافية المرصودة
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 6

محلي
%20

عالمي
%2
اقليمي
%78

بيّنت الدراسة ان التأثير االقليمي قوي والفت في نتيجة توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق
الجغرافي للتغطيات الصحافية المرصودة اذ ان  496صورة من اصل  637متعلقة باالحداث االقليمية
اي بنسبة .%78
اما عدد الصور العنفية المتعلقة بالداخل اللبناني فهي  126صورة اي بنسبة ،%20
و 15صورة من اصل  637لالحداث الدولية اي بنسبة ضئيلة توازي .%2

 7-1مضمون الصور العنفية وفقا للتغطية الجغرافية
(جدول رقم )7
محلي

عالمي

اقليمي

5
5

جدول رقم 7
االرقام تشير الى توزيع عدد التقارير وفقا للنطاق الجغرافي
تمثيل الجريمة

2

حوادث متفرقة

6

عنف االجتماعي
3

عنف القوى العامة

33
54

12

481

عنف المتصل بأحداث سياسية وحربية

23

1

3

مناورات وتدريبات جيوش رسمية

9

مناورات وتدريبات لمجموعات مسلحة وميلشيات

 8-1توزيع حجم الصور العنفية في مختلف الصحف

توزيع حجم الصور العنفية
في مختلف الصحف المرصودة

صفحة كاملة
نصف صفحة
%1
ربع صفحة
%2
%17

العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 8

ثالثة ارباع الصفحة
%1

اقل من ربع صفحة
%79

 6صور احتلت مساحة صفحة كاملة اي بنسبة .%1
 4صور جاءت على ثالثة ارباع صفحة اي بنسبة .%1
 11صورة اخذت مساحة نصف صفحة اي بنسبة .%2
 111صورة على ربع صفحة .
و 505صور من بين  637اي العدد االكبر للصور على مساحة اقل من ربع صفحة.
 9-1توزع عدد التقارير وفقا للمساحة
(جدول رقم )9
حجم/

نصف
صفحة

مجموع
5
7
6
36
547
27

2
8
1

9
637

11

ربع
صفحة

صفحة
كاملة

ثالثة ارباع
الصفحة

1

2
4

6

8
97
3
2
111

1
3

4

اقل من ربع
صفحة
4
7
6
23
435
23
7
505

جدول رقم 9
االرقام تشير الى توزيع عدد التقارير
وفقا للمساحة
تمثيل الجريمة
حوادث متفرقة
عنف االجتماعي
عنف القوى العامة
عنف متصل بأحداث سياسية وحربية
مناورات وتدريبات جيوش رسمية
مناورات وتدريبات لمجموعات مسلحة
وميليشيات

 10-1النبرة االعالمية للصور العنفية
في تفصيل توزيع عدد التقارير وفقا للمساحة فقد بينت الدراسة ان النبرة االعالمية لمشاهد العنف
المصور في الصحف المرصودة تتو ّزع كما يلي (يدخل في قياس النبرة عنوان المقال والصورة) :

توزيع النبرة االعالمية لمشاهد العنف المصور
في الصحف المرصودة
يدخل في قياس النبرة عنوان المقال والصورة
العينة من  637مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 10

محايد
%21
ايجابي
%34

سلبي مبالغ فيه
%6
سلبي
%38

ايجابي مبالغ فيه
%1

نعني بالنبرة االيجابية إظهار العنف كأنه مشروع وبأنه من حق القوي ان يمارس عنفه على الضعيف،
اي ان العنف هنا مبالغ فيه ،وهذا من باب تمجيد العنف (اخيار واشرار).
نعني بالنبرة السلبية اظهار اآلثار السلبية للعنف من قتل ودمار .اما اذا استخدمت الصور السابقة بصورة
مبالغة لخدمة اجندة الصحيفة فصنفت سلبي مبالغ فيه.
االستخدامات من اصل  637صورة :
 241صورة سلبية اي بنسبة  %38مقابل  216صورة ايجابية اي بنسبة . %34
 40صورة بشكل سلبي مبالغ فيه اي بنسبة .%6
 5صور بشكل ايجابي مبالغ فيه اي بنسبة .%1
 135صورة "محايدة" في استخداماتها اي بنسبة .%21

 11-1توزيع النبرة االعالمية لمشاهد العنف من حيث المواضيع
(جدول رقم )11
مناورات
وتدريبات
لمجموعات
مسلحة
وميليشيات

تدريبات
ومناورات
جيوش
رسمية

عنف متصل
بأحداث
سياسية
وحربية

عنف القوى
العامة

عنف
اجتماع
ي

حوادث
متفرقة

تمثيل
الجريمة

جدول رقم 11

9

26

9

1
27

161

9

5
214

22

40
127
547

5
36

5

6

5

6

2
7

ايجابي
ايجابي مبالغ
فيه
سلبي
سلبي مبالغ
فيه
محايد

5

 12-1مواضيع التقارير الصحافية وعناوين المقاالت والصور (يراجع ملحق رقم واحد لإلطالع على
كامل الالئحة)
(جدول رقم )12

عناوين المقاالت والصور
شنت القوات الموالية للحكومة اليمنية هجوما واسعا استعادت به
العند  -بعد معارك ضارية قتل فيها العشرات من المقاتلين
الحوثيين  -ال يوجد caption

عراقيون إيزيديون نزحوا من مناطقهم بعد سيطرة »داعش«
الصيف الماضي  -بارزاني :سننتقم من الذين اعتدوا على
االيزيديين بكل الطرق
جثة الفتى السوري وبدت آثار الشنق على عنقه -
فلسطيني إلى جانب جثة الرضيع الفلسطيني علي دوابشة في قرية
دوما قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية في  31تموز الماضي -
الوجه الجديد لالرهاب اليهودي:
االيزيديون يحيون الذكرى االولى لماساتهم
معصوم دعا إلى توثيق دولي لجرائم "داعش"  -نساء ايزيديات
لدى مشاركتهن في تظاهرة احتجاج بمدينة دهوك في اقليم
كردستان العراق أمس
الدمار الذي أحدثه سقوط مقاتلة "ميغ" سورية على وسط مدينة
اريحا بمحافظة
ادلب أمس  -واشنطن تهدد باستهداف الجيش السوري اذا تعرض
لمقاتلين تدربهم الواليات المتحدة
الجيش السوري يتقدم في سهل الغاب -مقاتالن من المعارضة
السورية على دراجة قرب جسر الشاعر الذي قال مقاتلون إنه
يستهدف بنيران قناصة النظام قرب ثكنة هنانو بمدينة حلب السبت

موضوع التقرير
تقرير عن استعادة القوات الموالية
للحكومة اليمنية ل"العند"
تقرير عن تهجير داعش لاليزيديين
ومواقف لكل من السفير االميركي
في بغداد جون ستيوارت ،نائب قائد
العمليات الخاصة
التابعة لجهاز مكافحة االرهاب
العميد عبد االمير الخزرجي،
ورئيس اقليم كردستان العراق
مسعود بارزاني.
العثور على فتى سوري مشنوقا في
مدرسة
تحقيق حول الوجه الجديد االرهاب
اليهودي و حادثة احراق الرضيع
نساء ايزيديات تحيي الذكرى االولى
لماساتهم مع داعش
تقرير عن موقف البيت االبيض من
غارة النظام التي احدثت دمارا في
اريحا
تقرير عن تقدم الجيش النظامي
السوري وتدمير جسر الشاعر

االبن القتيل  -خالفات شخصية  -الوالد القاتل  -والد يقتل ابنه
تدمير عدن على ايدي ميليشيات الحوثيين  -مشهد من الوحشية
التي يرتكبها الحوثيون
صمود اسطوري للزبداني واالسد يقصفها  -عناصر من حزب هللا
على اطراف الزبداني

تقرير عن جريمة قتل والد البنه
تقرير عن الدمار الذي يلحقه
الحوثيون بمدينة عدن
تقرير عن صمود الزبداني وقصف
بشار االسد لها
تقرير عن المجزرة التي تسببت بها
طائرة االسد في اريحا
تقرير عن االزمة بين بوتين
واوكرانيا

سقوط طائرة لالسد في اريحا يتسبب في مجزرة  -دمار كبير
مستودع مواد غذائية احترق جراء القصف  -مقتل  4جنود
اوكرانيين
Residents said the plane crashed near the
vegetable market causing a “huge blast.” - Syria
army jet crashes in town, 31 dead
Yazidi Kurdish women chant slogans during a
protest against the Islamic State group's invasion
on Sinjar city one year ago - Iraqi Kurdish leader
vows to avenge Yazidis
طفل يمشي على االنقاض بعد تحطم الطائرة في اريحا  -الجيش
يتقدم في الزبداني و”داعش” يخسر في الحسكة  -تحطمت طائرة
حربية سورية امس بعد سقوطها نتيجة “خلل تقني” اثناء قصفها
مـديـنـة تـحـت سـيـطـرة فصائل
المعارضة

تقرير عن تقدم الجيش السوري في
الزبداني وسقوط الطائرة بسبب
عطل تقني

من مشاهد الحرب  -ذكريات لن تنسى

تحقيق عن حرب تموز

تقرير عن المجزرة التي تسببت بها
طائرة االسد في اريحا
تقرير عن تهجير داعش لاليزيديين
ومواقف برزاني ضد داعش

ثانيا :توزيع نسب فئات الصور العنفية في التلفزيون
تناولت الدراسة نشرات االخبار المسائية للمحطات التلفزيونية االتية،MTV ، OTV ، LBCI :
المستقبل ،الجديد ،المنار وتلفزيون لبنان.

 1 -2توزيع نوع مشاهد العنف في نشرات االخبار التلفزيونية

توزيع نوع مشاهد العنف
في نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة
العينة من  472تقريرا مرصودا
جدول رقم 13

جسدي
%3

معنوي
%97

نقصد بالعنف الجسدي ان يتضمن المشهد فعال عنفيا جسديا ينفذ مباشرة بكامل عناصره الحركية ونتائجه
العنفية ،اما العنف المعنوي فهو كل عنف آخر مثل صور للجثث او الدماء او آثار التعذيب او الدمار
والقصف وغيرها من الصور العنفية المعنوية التي تعبر عن المآسي والعنف بمختلف اشكاله.
ويبين الجدول رقم  13ان نسبة العنف الجسدي في نشرات االخبار التلفزيونية بلغت  %3في مقابل %97
لمشاهد العنف المعنوي.
 2 -2توزع نسب فئات الصور العنفية في التلفزيون
تعود النسبة الكبرى الى نسبة العنف المتصل باحداث سياسية وحربية (.)%80
من ثم وبفارق كبير جدا  :العنف المتصل بالحوادث المتفرقة ( ،)%8يليه العنف المتعلق بعنف القوى
العامة ( .)%5فالعنف االجتماعي ( ،)%3ثم مناورات وتدريبات لجيوش رسمية ( ،)%2تمثيل الجريمة
كما عمليات الخطف والسلب (.)%1

توزيع نسب فئات الصور العنفية
المرصودة في نشرات االخبار التلفزيونية
العينة من  472تقريرا
جدول رقم 14

مناورات وتدريبات
لمجموعات مسلحة
وميليشيات
حوادث متفرقة
0%
تمثيل جريمة
8%
1%
عمليات خطف وسلب

1%

عنف اجتماعي
3%
عنف القوى العامة
5%

مناورات وتدريبات
جيوش رسمية
2%

عنف المتصل بأحداث
سياسية وحربية
80%

توزيع مظاهر العنف المصور بين مختلف القنوات المرصودة
العينة من  472تقريرا
جدول رقم 15
مناورات وتدريبات لمجموعات…
مناورات وتدريبات جيوش رسمية
عنف المتصل بأحداث سياسية وحربية
عنف القوى العامة
عنف اجتماعي
عمليات خطف وسلب
حوادث متفرقة
تمثيل جريمة
400
مناورات
وتدريبات
لمجموعات
مسلحة
وميلشيات
1

300

350

250

200

عنف المتصل
مناورات
عنف القوى
وتدريبات بأحداث سياسية
العامة
وحربية
جيوش رسمية
1

150

50

100

عمليات خطف
عنف اجتماعي
وسلب

0

حوادث متفرقة تمثيل جريمة

52

3

3

1

9

1

LBCI

62

4

3

4

9

1

MTV

36

5

3

1

5

1

AL Jadeed

72

3

AL Manar

3

78

2

3

9

1

Future

1

25

7

1

4

1

OTV

2

54

1

TL

 3-2توزيع مظاهر العنف بين القنوات التلفزيونية
يبدو طاغيا في مظاهر العنف في نشرات االخبار التلفزيونية المختلفة العنف المتصل باحداث سياسية
والذي يتراوح بين ( %95تلفزيون لبنان) ،و( %65او تي في).
وتأتي في الدرجة الثانية الحوادث المتفرقة التي توليها نشرات االخبار التلفزيونية مكانة معينة .ويأتي
العنف السياسي بالنظر الى االحداث الجارية بشكل خاص في المنطقة والى االهمية الكبرى التي توليها
النشرات لالخبار السياسية.

جدول تفصيلي مقارن للمساحة المخصصة بالثانية لمشاهد العنف المصور في نشرات االخبار التلفزيونية– جدول رقم
16

المساحة بالثانية
توزيع فئات العنف المصور التلفزيوني
228
تمثيل جريمة
1178
حوادث متفرقة
647
عمليات خطف وسلب
493
عنف اجتماعي
2120
عنف القوى العامة
21071
عنف متصل بأحداث سياسية وحربية
196
مناورات وتدريبات جيوش رسمية
مناورات وتدريبات لمجموعات مسلحة وميليشيات 23
25956
المجموع

النسبة المئوية
%0.88
%4.54
%2.49
%1.90
%8.17
%81.18
%0.76
%0.08
100%

 4 -2نسبة العنف في النشرات التلفزيونية
يبين الجدول رقم  17نسبة العنف التي توردها النشرات التلفزيونية من خالل الوقت الذي تخصصه لها.
ومن خالل احتساب الثواني في مجموع النشرات يتبين ان مجموع الوقت المخصص للعنف بلغ  %9من
مجمل النشرات .وهذه النسبة تعتبر عالية جدا.

جدول يبين نسبة مشاهد العنف في نشرات االخبار التلفزيونية من مجمل توقيت البث – جدول رقم 17
مجموع النشرات مجموع مساحة البث
بالثانية
المرصودة
288000
160

مجموع مساحة المشاهد
العنفية
25956

نسبة مشاهد العنف االخباري
التلفزيوني من مجمل النشرات
9%

 5 -2توزع مواقع الصور في النشرات التلفزيونية
تحتل عناوين النشرات االخبارية كمية عالية من الصور العنفية ( ،)%17كما ان النسبة التي ترد في
التقرير االول من النشرة ( )%6ال يستهان بها .فيما تأتي النسب الكبرى في سياق النشرة (.)%77

توزيع موقع الصور العنفية
في نشرات االخبار التلفزيونية

تقرير اول
%6

العينة من  472تقريرا
جدول رقم 16

عناوين
%17

تقارير أخرى
%77

 6 -2توزيع الصور العنفية لناحية مصدرها
تقوم المحطات ذاتها بانتاج نسبة عالية من الصور العنفية ( .)%33وهذا يدل على خيارات تحريرية
واضحة .فيما ترد الصور االخرى من وسائل اعالمية اخرى ( ،)%57وتبقى  %10من دون ذكر
المصدر.
توزيع نسب الصور العنفية لناحية مصدرها
في نشرات االخبار التلفزيونية
العينة من  472مشهدا عنفيا مختلفا
جدول رقم 17

الوسيلة االعالمية
نفسها
%33

غير مذكور
%10

وسائل اعالمية
اخرى مختلفة
%57

ويتبين من الجدول رقم  17ان بعض المحطات تعتمد على ذاتها في انتاج النسبة الكبرى من تغطياتها في
هذا الميدان السيما المنار وام تي في ،فيما تبدو النسبة الذاتية في تلفزيون لبنان شبه معدومة.

توزيع مقارن للصور العنفية لناحية مصدرها
بين نشرات االخبار التلفزيونية المرصودة
العينة من  472تقريرا
جدول رقم 18
وسائل اعالمية اخرى مختلفة
40

15
19

3

79
27

2

46

17
17

Future
AL Manar

3

18

18

38
5

2

TL
OTV

46
30

27

غير مذكور

الوسيلة االعالمية نفسها

AL Jadeed
MTV

20

LBCI

 7 -2توزيع نسب العنف وفقا للنطاق الجغرافي
تحتل نسب التغطيات العنفية لمنطقة الشرق االوسط النسبة االعلى ( )%73بالنظر الى ما يجري من
حروب واحداث في المنطقة .غير ان النسب المحلية تبدو هي ايضا مرتفعة جدا ( )%22بالنظر الى ان
لبنان ال يشهد حاليا اي نزاعات عنفية .فيما النسب من التغطيات العالمية تبدو ضئيلة (.)%5
ويبين الجدوالن الالحقان االختالف الكبير في التغطيات بين المحطات .فبينما نرى في محطتي تلفزيون
لبنان والمنار نسب العنف المحلي ضئيلة جدا ،اذا بمحطات اخرى ،السيما او تي في والجديد  ،يطغى فيها
العنف المحلي على ما عداه .وهذا يبين السياسة التحريرية للمحطة وقدرتها على التعاطي بحرية مع
خيارات الصور والمشاهد.

توزيع نسب العنف المصور وفقا للنطاق الجغرافي
للتغطيات االخبارية المتلفزة
العينة من  472تقريرا
جدول رقم 19
محلي
%22
عالمي
%5
اقليمي
%73

جدول تفصيلي مقارن للعنف المصور في نشرات االخبار التلفزيونية وفقا للنطاق الجغرافي – جدول رقم 20
نطاق التغطية
محلي

عالمي

اقليمي

23

4

44

LBCI

19

10

54

MTV

18

2

31

AL Jadeed

7

2

66

AL Manar

19

4

73

Future

15

1

23

OTV

4

1

52

TL

105

24

343

 8 -2توزيع النبرة االعالمية لمشاهد العنف

القناة المرصودة

Total

توزيع النبرة االعالمية لمشاهد العنف المصور
في نشرات االخبار المرصودة

عنف ايجابي مبالغ فيه
%4

العينة من  472تقريرا
جدول رقم 21

عنف سلبي
مبالغ فيه محايد
%4
%2

ايجابي
%46

سلبي
%44

ولتوضيح المنهجية التي استخدمت لقياس النبرة تجاه المشاهد العنفية يهمنا ان نوضح ما يلي:
نعني بالنبرة االيجابية إظهار العنف كأنه مشروع وتبرره خياراتنا المختلفة وفي حاالت اخرى يظهر
العنف االيجابي عندما نظهر انه من حق القوي ان يمارس عنفه على الضعيف ،ونعني بايجابي مبالغ فيه
تمجيد العنف (اخيار واشرار) ،ونعني بالنبرة السلبية إظهار اآلثار السلبية للعنف من قتل ودمار ،اما اذا
استخدمت الصور السلبية للعنف في اطار مبالغ فيه لخدمة اجندة الوسيلة االعالمية صنفت سلبي مبالغ
فيه.
ويتبين من الجدول ان  %50من مشاهد العنف تبدو ايجابية اي ان التقديم يضفي عليها صفة الشرعية
والتبرير.

 9-2العبارات المرافقة للصور العنفية في النشرات التلفزيونية (يراجع ملحق رقم  2لإلطالع على كامل
الالئحة)
العبارات المستعملة والمرافقة للصور العنفية
جدول رقم 22
عثر على المدعو علي عروة زعيتر مصابا بطلق ناري
في صدره  -تبين أنه قتل داخل سيارة
صعدت النصرة ومجموعات مسلحة الهجوم على مواقع
تحت سيطرة الحكومة  -قتال عنيف بين النصرة وقوات
موالية للحكومة
عنف أسري  -لتالقي مصيرها األسود على يد زوجها -
أطلق رصاصات حقده عليها  -خرجت من بيتها جثة
وهو الى السجن

ما تظهره الصورة

مظاهر العنف
الجسدي

صورة القتيل مضرّج بالدماء

جثة  +دماء

قصف عنيف  -انفجارات  -مسلحين على
الجبهة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور دماء على األرض  -مسرح الجريمة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

إرهاب داعش يتهاوى في الزبداني

صور قصف  -دبابات  -مقاتلين يطلقون
النار (إعالم حربي)

يوم دام في تركيا

صور لمكان اإلعتداءات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

تركزت العمليات شرقا  -السيطرة على عدد من األبنية -
قتال داخل األماكن المبنية  -تتقدم المدرعات وعناصر
المشاة  -فيتم قضم المناطق داخل المدينة  -تطهيرها من
العناصر التكفيرية  -تعمل الجماعات المسلحة على
تفخيخ المنازل قبل الخروج منها
توقيف اإلرهابي  -تجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات
انتحارية  -نشاط ارهابي  -تنفيذ عمليات ارهابية ضد
الجيش  -مشاركته في اإلعتداء على الجيش  -تمويل
عمليات ارهابية
اشتباكات عنيفة  -تمكنت اللجان الشعبية من تفجير الية
قبل وصولها إلى هدفها  -قصف سالح الجو السوري
مواقع المسلحين  -قُتل أحد القياديين في حركة أحرار
الشام  -إطالق مئات القذائف على الحواجز المحيطة
بكفريا و منازل المدنيين  -استهدفت الجماعات المسلحة
ملجأ لألهالي  -تفجير نفق كان يجهزه المسلحون
سلسلة هجمات  -استهداف القنصلية االميركية ومركزا
للشرطة  -استهدف هجوما بسيارة مفخخة مركزا
للشرطة  -ما أسفر إلى اصابة عدد من األشخاص -
مواجهات بين قوات األمن ومسلحين
أقدم علي الزين على قتل زوجته سارة األمين ب 17
رصاصة من بندقية
نشر جيش الفتح المعارض فيديوهات لمقاتليه في محيط
بلدتي الفوعة وكفريا في هجوم على الزبداني  -اللجان
الشعبية تصدت لهجوم من مقاتلين معارضين  -سقوط
عشرة قتلى في البلدة
أدخلت جثة الفتى السوري إلى المستشفى  -راه والده
مشنوقا بحزامه  -الطفل قضى شنقا والتحقيقات مستمرة
 لمعرفة إذا كان الطفل انتحر أة انتُحرطائرة حربية تابعة للنظام تسقط فوق مدينة أريحا وتقتل
أكثر من  30شخصا  -الطائرة السورية التي سقطت
أثناء قصفها مدينة أريحا  -تسببت بمجزرة إنسانية -
ميدانيا أيضا استمرت المعارك في سهل الغاب وجسر
الشغور  -تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام
بمؤازرة حزب هللا وفصائل إسالمية

انفجارات عنيفة  -قصف عنيف  -عناصر
من حزب هللا يطلقون النار  -دبابات  -صور ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
عبوات متفجرة داخل المنازل
ال يوجد مظاهر
صور لدبابات الجيش  -صور مسلحين
يحملون أسلحة  -صور بيانية لعملية التوقيف عنف جسدي

صور للجان الشعبية  -دبابات  -دمار -
انفجارات قوية  -أسلحة وذخائر

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للشرطة التركية  -طائرات حربية -
دمار  -مكان اإلعتداءات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المسلحين  -انفجارات  -دبابات -
اليات تقل المسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صورة لجثة الطفل وعالمات الشنق ظاهرة
على رقبته

جثث

صور الدمار  -اثار القصف  -مصابين -
جثث  -مسلحين في المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع الجريمة  -دماء

ثالثا -توزع نسب فئات الصور العنفية في المواقع االلكترونية
تناولت الدراسة المواقع االخبارية االلكترونية :الوكالة الوطنية لإلعالم ،جريدة المدن اإللكترونية ،موقع
النشرة ،موقع ليبانون فايلز ،موقع ناو.

 1-3توزيع الصور العنفية في المواقع االلكترونية
بلغ عدد المشاهد العنفية المرصودة في هذه المواقع طيلة فترة الرصد  62مشهدا .وكانت النسبة الكبرى
منها للعنف المتصل باحداث سياسية وحربية ( .)%84فيما جاءت التدريبات للمجموعات المسلحة بنسبة
 %5وكذلك نسبة عنف القوى العامة .فيما تدريبات الجيوش حازت نسبة  %3وكذلك الحوادث المتفرقة.

توزيع نسب فئات الصور العنفية
المرصودة في المواقع االلكترونية
العينة من  62مشهدا عنفيا
جدول رقم 23
عنف القوى العامة
%5

مناورات وتدريبات
لمجموعات مسلحة
وميلشيات
مناورات وتدريبات
%5
حوادث متفرقة
جيوش رسمية
%3
%3

عنف المتصل بأحداث
سياسية وحربية
%84

توزيع مظاهر العنف المصور
بين مختلف المواقع االلكترونية المرصودة
العينة من  62مشهدا عنفيا
جدول رقم 24
مناورات وتدريبات لمجموعات مسلحة وميلشيات
مناورات وتدريبات جيوش رسمية
عنف المتصل بأحداث سياسية وحربية
عنف القوى العامة
حوادث متفرقة
40

50
60
مناورات وتدريبات
مناورات وتدريبات
لمجموعات مسلحة
جيوش رسمية
وميلشيات
1
1
1
2

20
30
عنف المتصل
بأحداث سياسية
وحربية
11
10
1
30

10

0

عنف القوى العامة

حوادث متفرقة
1

1
2

1

موقع النشرة
موقع ليبانون فايلز
موقع الوكالة الوطنية لإلعالم
موقع المدن االلكتروني

 2-3توزيع نسب العنف في المواقع تبعا لمصدرها
تعتمد المواقع على صورها الخاصة بها بنسبة  %27وهي نسبة عالية .فيما النسبة االكبر ()%47
مجهولة المصدر .كما تقوم المواقع باالعتماد على وسائل اعالمية اخرى بنسبة ،%18وعلى شبكة
االنترنت بنسبة .%8

توزيع نسب الصور العنفية لناحية مصدرها
العينة من  62مشهدا عنفيا
جدول رقم 24
الوسيلة االعالمية
نفسها
27%

صور متداولة
على شبكة االنترنت
8%

وسيلة اعالمية اخرى
18%

غير مذكور
47%

جدول تفصيلي لتوزيع مصادر العنف المصور بين مختلف المواقع المرصودة:

جدول رقم 25
وسيلة اعالمية غير
مذكور
اخرى

صور متداولة على شبكة الوسيلة االعالمية
نفسها
االنترنت

المصدر/الموقع

-

7

-

7

موقع النشرة

-

11

-

-

موقع ليبانون فايلز

-

-

-

3

الوكالة الوطنية لإلعالم

11

10

5

8

موقع المدن االلكتروني

11

29

5

17

المجموع العام

 3-3توزيع العنف في المواقع االلكترونية على النطاق الجغرافي
تبلغ نسبة صور العنف المحلي في تغطيات المواقع االلكترونية حوالي  .%25اما النسبة المتبقية فتذهب
الى التغطيات االقليمية .ويبدو العنف العالمي شبه غائب.
توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق الجغرافي لتغطيات المواقع االلكترونية المرصودة:
جدول رقم 26
محلي
5
6
2
3
16

عالمي

اقليمي
9
5

1
1

31
45

النطاق/الموقع –
موقع النشرة
موقع ليبانون فايلز
موقع الوكالة الوطنية لإلعالم
موقع المدن االلكتروني
المجموع العام

 4-3توزيع النبرة االعالمية في عنف المواقع االلكترونية
تبعا للجدول يبدو العنف االيجابي (الذي يظهر وكأنه مشروع) طاغيا بنسبة  %47في مقابل
 %42للعنف المصنف سلبي .فيما وردت نسبة  %11صنفت محايدة.

توزيع النبرة االعالمية لمشاهد العنف المصور
في المواقع المرصودة
يدخل في قياس النبرة عنوان المقال والصورة
العينة من  62مشهدا عنفيا
جدول رقم 27

محايد
%11

ايجابي
%47
سلبي
%42

 5 -3العبارات المرافقة للصور العنفية في المواقع االلكترونية (يراجع ملحق رقم  3لإلطالع على كامل
الالئحة)
جدول رقم 28
عنوان المقال والصورة

موضوع التقرير

ينتهي الحوار والهدنة ..ويتحول المقاتل مجددا الى آلة قتل

معارك الزبداني

اعتصام رياض الصلح
آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على دوما في 17
أغسطس/آب الماضي

مواجهات بين المعتصمين والقوى األمنية

تهديد األنفاق الهجومية التي تحفرها "حماس" على حدود القطاع
هو األخطر على الجيش والمستوطنين
تشتيت القوة الجوية للنظام خفف من الطلعات الجوية في سهل
الغاب ما سمح بتقدم سريع للمعارضة
االلتفاف الذي قامت به قوات النظام على "جيش الفتح" ،أدى إلى
سيطرتها على نقاط على الطريق الشرقي لسهل الغاب
ستقع ايران في حرج كبير مع حزب هللا الذي اعتبر أن طريق
القدس تمر من الزبداني  -المعارضة تستعيد معظم ما خسرته في
سهل الغاب
انتقدت أوساط في المعارضة السورية المفاوضات بين حركة
"أحرار الشام" والوفد اإليراني  -مفاوضات الزبداني :الفشل
يع ّري جميع المفاوضين
ال يسود الوئام عالقة العلويين بالمرشديين  -المرشديون يتهمون
النظام بالتخاذل في حماية سهل الغاب
الحكومة اليمنية ستجتمع بكامل أعضائها في عدن خالل الشهر
المقبل
إحدى نقاط تمركز قوات حزب هللا والنظام السوري في بلدة
الفوعة بريف إدلب أثناء الهدنة
تعز مدينة منكوبة

القصف الجوي على دوما من قبل النظام
عادت إسرائيل من جديد إلى الحديث عن قدرات حركة "حماس"
العسكرية في قطاع غزة ،ما يوحي ّ
بأن ثمة ما وراء هذا الحديث
الذي ال يبدو عفويا
استعادت فصائل "جيش الفتح" السيطرة على عدد من القرى
والبلدات االستراتيجية في سهل الغاب
استمرار المعارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات
النظام السوري ،في سهل الغاب بريف حماة الشمالي
استمرار المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة
في منطقة سهل الغاب االستراتيجية ،عمليات كر وفر
تجدد أصوات االشتباكات ،ودو ّ
ي المدافع من جديد إلى جبهات
الفوعة وبنش بريف إدلب ،والزبداني بريف دمشق
المرشديون يتهمون النظام بالتخاذل في حماية سهل الغاب
هادي يبدأ معركة مأرب ويحاصر الحوثيين في صنعاء
فشلت األطراف المتفاوضة في تمديد هدنة الزبداني وقراها بريف
دمشق ،وكفريا والفوعة في ريف إدلب
يشت ّد القتال على مختلف محاور محافظة تعز ،التي أعلنتها
الحكومة اليمنية من مقرّها في الرياض ،مدينة منكوبة ،مع تفاقم

األزمة اإلنسانية
مقاتلون من حركة "أحرار الشام" يتقدمون في تلة الزيارة بسهل
الغاب
عنصران من الدفاع المدني أثناء عمليات البحث عن ناجين تحت
األنقاض
طفل جريح عقب قصف طيران النظام السوري لدوما مجددا

تقدم لـ"الفتح" في سهل الغاب..ومفاوضات الزبداني إلى الواجهة
مجددا
ارتفاع عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية على دوما ،ليل
السبت ،إلى أكثر من 34
تعرضت مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية ،إلى قصف
بالبراميل المتفجرة تزامنا مع وقوع اشتباكات في المدينة بين قوات
النظام والفصائل المقاتلة

القسم الثالث :
االعالم اللبناني والعنف
(تحليل المحتوى)
يعتمد القسم الثالث على النتائج التي وردت كميا في القسم الثاني ليحللها ويقرأ مضامينها .لقد تبيّن في
عملية الرصد ان الصور العنفية موجودة في كل الوسائل االعالمية ولكن النسب متفاوتة في عرضها بين
وسيلة اعالمية واخرى وان هناك مواضيع مشتركة تتفق على عرضها وسائل االعالم كافة مع تسجيل
بعض التباين في كيفية العرض ،وهناك مواضيع تنفرّد بعرضها وسيلة عن اخرى.
كل الوسائل االعالمية اذا تعرض الصور العنفية .هل السبب يعود الى ان اكثر ما يجري في العالم هو
عنيف ام ان العنف هو اكثر ما يجذب في االعالم ؟
واذا كنا نتح ّدث عن السلم االهلي في بلد يزداد فيه العنف سنة بعد سنة ،فهل هناك من رؤية واضحة
لالداء االعالمي حيال الصور العنفية ؟
ان معاينة مادة الدراسة اظهرت ان الصور العنفية كلها تعرض لمآس وعذاب ووحشية واثر للعنف :
اشالء ،دماء ،اصابات ،صراخ ،اطفال يركضون ،رجال يبكون ،نساء تهرب  ...انتصارات هنا وهزيمة
هناك  ...كلها في قالب من العنف .هو نفسه وان اختلف من حيث الشكل او الزمن او الموضوع .عنف
يستخدم االسلوب نفسه والرموز نفسها ولكن بايحاءات مختلفة .فال ضرورة للتحديد هنا عن اية وسيلة
اعالمية نتح ّدث وعن ومتى .ان معاينة مادة الدراسة تجعل من االشكالية اشكاليات .هل الموضوع هنا
االعالم؟ الصورة؟ التقنية؟ السرعة؟
وماذا عن االنسان؟ والعيش مع اآلخر؟
ماذا عن وقع الصورة ومدلوالتها وترجمتها في االذهان وفي الحياة العامة؟
هي اشكالية عن صورتنا عن انفسنا وعن صوة اآلخر عندنا.

 -1عصر الصورة

انه "عصر الصورة" وقد ت ّم اعالن ذلك منذ العام  .1926فما الحال مع التقدم التكنولوجي.
احيانا تتق ّدم الصورة على الكلمة في االعالم ،تأخذ الصورة المساحة الكاملة في الصفحة االولى ،او تبدأ
بها نشرة االخبار قبل حتى االستهاللية .اذا تم تقديم خبر من دون صورة اعتبر انه ناقص .اذا كان الخبر
عن هول ما يحصل ،لم تعد الكلمة تكفي ،صارت المشهدية عنصرا اساسيا الكمال الخبر ،اكان مشهد قتل
وحشي ،او قتل مباشر ،او تعذيب  ...ويت ّم تبرير ذلك بالتقنية والعصر الذي صار عصر الصورة.
العصر عصر الصورة ولكن "حضارة الصور" ،كما اسماها روالن بارت ،موضوع آخر.
في  11ايلول كانت هناك صور ضحايا ودماء كما في كل المآسي  .وكان هناك قرار بعدم عرضها .ان
خلية االزمة التي تش ّكلت فور حصول االعتداء احكمت الطوق حول الصورة .قد يقول البعض ان
الواليات المتحدة لم تكن تريد ان تظهر بموقع الضعيف .ولكن السرديات المتعلقة بما عرض من صور
عن بعد الشخاص رموا بانفسهم من النافذة وهي الصور التي ال تزال توجع وال تزال موضوع انتقاد
تح ّدثت عن خرق الحترام الضحايا وعائالتهم.
حادثة مقتل الليدي ديانا والصورة التي ت ّم االتفاق على عدم عرضها هي مثل اخر .حتما كانت لتبيع ،وهي
على الغالف ،وفي الصفحة االولى ماليين المجالت والصحف ،وكانت لتحصد نسبة مشاهدة في
التلفزيون عالية وتبادل للصورة في مواقع التواصل االجتماعي.
من اجل ان نعرف ماذا ؟ وان نرى ماذا ؟
نعرض لتلك االمثلة الن مادة الدراسة مليئة بصور كان يمكن االستغناء عنها .مثال في تقرير بثته محطة
لبنانية ووسائل اعالمية اخرى  ..." :داعش يقطع رأس المدير السابق لآلثار في تدمر  "...مع صورته
معلقا من رجليه على عامود كهرباء والدماء على االرض في مشهد يعتبر فيه الجزء من ثانية طويال.
تجدد الهجمات بعد انهيار الهدنة في الزبداني والفوعة وكفريا ،عشرات القتلى في غارة
وتحت عنوان " ّ
لطيران النظام على سوق شعبية بدوما" ،صورة عن "رجال طوارئ يغطّون جثث الضحايا التي سقطت في

مكدسين جنبا
الغارة الجوية للنظام على سوق شعبية في مدينة دوما بريف دمشق" .وتظهر الصورة القتلى ّ
الى جنب بوضوح تام وقبل ان يكون رجال الطوارىء قد تم ّكنوا من تغطيتهم( .صحف .)2015/8/17
وفي تقرير عن العثور على فتى سوري مشنوق في مدرسة في عكار ،جرى عرض الصورة دون تمويه في

صحيفة النهار في  4آب  2015مع عنوان للصورة "جثة الفتى السوري وبدت آثار الشنق على
عنقه"وكذلك ظهرت نفس الصورة دون تمويه في تقرير اخباري لقناة  mtvفي  3آب.

وفي تقرير آخر حول جريمة عائلية في كترمايا سقط نتيجتها  4ضحايا بثت عدة قنوات بينها  futureو

 otvصورة لجثة مضرجة بالدماء في  20آب.
.

 -2االعالم صور عنيفة أو هو انعكاس للعالم ؟
 -3االعالم صور عنفية او هو انعكاس للعالم
بين اتجاه يقول بان العالم عنيف واالعالم يعكسه كما هو ،وبين اتجاه آخر يقول ان االعالم يعرض
الصور العنفية النها صور تجذب وتؤثّر وفي ذلك اهتمام بسياسة السوق ،النتيجة واحدة  :االعالم :صور
عنفية.
وفي الحالتين يأتي السؤال  :لماذا الصور العنفية كثيرة في االعالم ؟ فالعالم ليس فقط حروب وقتل
ووحشية وعنف.
وهل العنف فقط في الصور التي تعرض للقتل والتعذيب والوحشية ؟
فالصور التي تتض ّمن العنف الرمزي مؤثرة اكثر من التي تعرض العنف النها تقوم هي نفسها بالعنف،
اي ان العنف ايضا في الصور التي لم ندرسها .مثال الصور التي تعرض ازدراء اآلخر واذالله ...وتمس
القيم االنسانية .6العنف ايضا في الكلمة التي تشرح الصورة .مثال  :في تقرير عن هجوم في السعودية في
تفجير استهدف مسجدا لقوات الطوارىء ،فان طيلة مدة التقرير تتركز الصورة على الدماء والمكان مع
كلمات" :بث الرعب في نفوس المواطنين" ارهاب" ،الخ.)MTV( ...
ولكن العنف موجود ،فالصور ليست مفبركة والرواية حصلت بالفعل  :قتل هنا ،انفجار هناك ،اعدام في
مكان ،مناورات في مكان آخر استعدادا للقتال ...
والسؤال هو عن كثرة عرض العنف ،التسابق على عرضه والطريقة التي يعرض فيها.
كيف يمكن لالعالم ان يتح ّدث عن انفجار او حرب من دون ان يكون المشهد اقلّه عن دمار .يبدو انه
عندما يكون الوضع مأزوما لوقت طويل فالصور تتصاعد وتيرة حدتها ودرجة العنف فيها .وفي كل مرة
تُظهر الصور اكثر واقوى .هل ألن الخوف من اعتياد المشاهد على المستوى المعروض يدفع باالعالم
الى الخروج من رتابة الصور العنفية والبحث عن صور اكثر عنفا؟
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Cf. Cluzel Jean (sous la direction de), Jeunes, éducation et violence à la télévision, Paris, Presse Universitaire
de France, Coll. Cahier des sciences morales et politiques, 2003, p. 16.

ان االحداث في المنطقة مثال والتي تغطيها كافة وسائل االعالم هي احداث دموية .واظهرت الدراسة ان
لها الحصة االكبر في نسبة التغطيات .وكل الوسائل االعالمية تعرض لهذه المشاهد حتى اننا نرى
الصورة نفسها في النشرات كلها وفي الصحف.
ولكن هل يبحث االعالم في درجة خطورة عرض هذه الصور قبل ان يقرر بثها او نشرها؟
في دراسة ق ّدمت من قبل الباحثة  Kriegel Blandineالى وزارة الثقافة في فرنسا كان الرأي "ان
االعالم ينقل احداث العالم ،اذا ،ال بد ان تتضمن الصور التي تعرض الحدث عنفا حين يكون الموضوع
عن الحرب ،عن جريمة ،عن اعتداء ،الخ ...ولكن عرض الصور والتعليقات عليها يجب ان يبحث بعناية
في اجتماع غرفة التحرير ،على ان يتم االختيار وفق ما للصورة (العنفية) من اهمية وطنية وعالمية
للحدث وليس بهدف االثارة التي يمكن ان تؤدي الى العنف".7
وبما يخص لبنان فالموضوع المركزي ليس الصورة بل ما سيصنع االعالم بهذا "الطوفان" من الصور
العنفية .حتى عندما يتعلّق الموضوع بحرب تدور في بلد آخر (سوريا ،واليمن ،الخ ،)...او انفجار في بلد
آخر (السعودية )... ،فان االعالم اللبناني عندما يتعاطى مع الخبر او الموضوع المص ّور ففي ذلك
تمثيالت عن الذات اي اية صورة يريد االعالم ان يعكسها عن ادائه واخالقياته وفي ذلك ايضا تمثيالت
عن االنسان الذي هو الهدف االول واالخير.
ان لب نان يعاني من تزايد في نسبة العنف فيه .والسؤال نفسه طرح في العالم :هل ان صعود العنف في
المجتمعات الديمقراطية مرتبط بما نستهلك؟ ونحن اكثر ما نستهلكه في لبنان هو العنف .فحتى البرامج
الثقافية الحوارية تبحث عن "مشادات كالمية" او ما تسميّه "حيوية كالمية" لمزيد من المتابعة.

 -4الركض وراء نسبة المشاهدة
اللهاث وراء الجماهيرية (نسب المشاهدة العالية) جعل من االعالم والتلفزيون خصوصا اداة خطرة حتى
على السياسة وعلى الديمقراطية وليس فقط على الفنون والعلوم واألدب .8ف"عبر الركض وراء نسبة
االقبال ( )audimatيلقي االقتصاد بثقله على التلفزيون ،ومن خالل وزن التلفزيون على الصحافة
يمارس ذلك التأثير على بقية الصحف االخرى حتى تلك االكثر نقاء ،وكذلك على الصحافيين الذين
يستسلمون شيئا فشيئا لموضوعات وقضايا التلفزيون .بالطريقة نفسها وعبر الوزن الذي يمثّله مجمل

Kriegel B., op. cit., 2002.
Cf .Bourdieu Pierre, Sur la télévision, Liber, 1996.
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المجال الصحافي ،يلقي المنطق التجاري بثقله على كل مجاالت االنتاج الثقافي" .9وربما من هنا خوف
بعض الوسائل االعالمية من عدم عرض الصورة العنفية اذ ان عاملين يتح ّكمان بالموضوع  :الجماهيرية
والسرعة.
ان السعي وراء نسبة االقبال والجماهيرية استفاد من التقدم التقني حتى صارت السرعة في اساس العمل
االعالمي الذي دخل في عصر المباشر ،العاجل ،الخاص ،والقلق الجماعي المشترك.
و ال شك ان الصفحة االولى في الجريدة التي تلي زمنيا عرض الخبر في التلفزيون واحيانا في تغطية
مباشرة تكرّس في ذروة مشهدية ثابتة الحدث.
حول المواجهات بين المتظاهرين والقوى االمنية" :وحشية امنية ضد المتظاهرين وللدولة روايتها عن
المندسين" ،كالم يرافق صورة على صفحة كاملة تحت عنوان "هبة ام اكثر"  :صورة عن ساحة مظلمة،
ّ
يهبون  "...االخبار .2015/8/24
مكسرة ،شباب ّ
نيران مشتعلة على االرض اثر لتبعثر واشياء ّ

فالذروة في المباشر وعلى الصفحات .والقياس هو الذي يسمح بايجاد المستوى الذي ال يسيء .فالعودة الى
مرجعية اخالقية مهنية هي التي تحدد قياس حجم التأثير السلبي في العرض.

 -5الموت في "المباشر"
موت الطفلة ( Omeyra Sanchezالتي علق اسفل جسدها في وحول وركام الفيضانات في كولومبيا
فيما بقي رأسها فوق الماء ،وبقيت عالقة طوال ثالثة ايام وهي في كامل وعيها تحادث الصحافيين قبل ان
تتوفى) جعل هذه الحالة موضوع نقاش منذ .1985
 Genevieve Guicheneyفي القناة الثالثة الفرنسية تقول ان االدارة في وقتها قررت عدم العرض ولم
تعرض الصورة اذ في رأيها كان الموضوع سيكون موتا مباشرا على الهواء وليس موضوعا عن
الظروف المرتبطة بالحدث .ولكن المحطات االخرى كلها عرضت "الموت المباشر".
وكما في تقرير بثّته ال  LBCمثال في  2015/8/10عن "تركيا  :استهداف القنصلية االميركية ومركز
للشرطة في اسطنبول" ،وفي المشهد  :صورة الشرطي وهو مزود بالسالح الذي يصوبه تجاه الناشطة
خديجة في "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" والتي كانت الشرطة عممت صورها في البالد بعد
معلومات عن عزمها القيام بعملية انتحارية امام وزارة العدل التركية .وقد تم بث فيديو لعملية مطاردتها
من قبل شرطي واصابتها قبل اعتقالها .نرى مشهد المطاردة ونراها مصابة مستلقية على االرض .من ثم
9بيورديو بيار ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،دار كنعان ،دمشق ،2004 ،ص.111 .

تقترب الكاميرا اكثر منها .بعد ذلك تفصيل عن من هي "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" ...الجبهة
المصنفة من قبل واشنطن وتركيا على انها منظمة ارهابية " ...
فالسؤال هو عن اهمية عرض الشريط او عدم عرضه او عن مغزى عرض صور كهذه اكان الشخص
المصاب او القتيل ضحية او قاتال.
الصورة الثابتة ل  Omeyra Sanchezوليس المتلفزة ،اي التي التقطت لها وهي ال تزال تنتظر من
ينقذها وقبل ان تموت ،والتي نالت ارفع الجوائز العالمية للصورة هي من بين الصور االكثر تأثيرا.
فالمهم كان من خالل الصورة قصة فتاة ولفت نظر نقص في االمكانيات وليس مشاهدة الموت.

 -6االستعانة باالرشيف
حتى عندما ال تتوفّر الصور يت ّم االستعانة باالرشيف او عندما يريد االعالم ان يضع صورة لما يروي :
فمثال في تقرير لل  LBCفي : 2015/8/12
"اثار النائبان نوار الساحلي واميل رحمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ممارسات العصابات في
البقاع الشمالي وكان آخرها اعتراض المطران حنا علوان  ." ...يختم التقرير مع صورة من االرشيف
على هذه الجملة " :حال البقاع الشمالي هو حال من الفوضى والخطف ودفع الفديات مفتوح على
مصراعيه وال من يقفله بجدية حتى الساعة" .صورة خطف من قبل ملثمين لمواطنين في الليل .سيارتان
يبدو ان االولى للشابين والثانية للملثمين .حال من الخوف.
وفي موقع "النشرة"" :القاعدة "توجه ضربتين قاسيتين لداعمي المعارضة السورية" (.)2015/8/3
الصورة نفسها نجدها في مقال آخر نشر يوم  2015/8/5تحت عنوان "النصرة" تنقلب على حلفاء
األمس" :تطهير جهادي بالشمال السوري" .صورة لمقاتلين في باص عليه شارة كبيرة لتنظيم داعش.
وفي تقرير بثته قناة الجديد عن صدور قرار اعدام زوج سارة االمين المتهم بقتلها ،جرى بث صور لموقع
الجريمة والدماء من االرشيف وخارج سياق الخبر.

 -7مجانية العرض ،واالثر السلبي المضمون
ماذا يفيد عرض صورة ضحايا جريمة قتل وانتحار او صورة تمثيل الجريمة؟

ال )2015/8/7( LBCعرضت مثال الكثر من دقيقة ونصف تقرير تمثيل جريمة مقتل امرأة سورية
الجنسية على طريق المتن السريع .التمثيل مسرحة ايضا  :الزوج قال انه خطط لقتلها والزواج من
اختها ...وساعده سائق مقابل  30الف دوالر اميركي .الشهادات والرواية ...كذلك عرضت نفس
التقرير  otv ، mtvو.future
واذا كان الهدف الردع وليس فقط اعالم المتلقي بما يجري فالسؤال المطروح للمعالجة :هل ساهمت كثرة
روايات تمثيل الجريمة في ردع الجريمة او انها فقط بقيت ضمن اطار ال ،fictionوهنا الخطورة.
وماذا يحصل عندما يقتل شخص امام اعين المارة؟ هل يعتقدون انهم امام  fictionوليس امام واقع
فيحاولون المساعدة؟
"جريمة االرث" في كترمايا يبدأ التقرير بالصور من المكان ولكن الوجوه غير واضحة عمدا.
"كاميرا ال  MTVحاولت الدخول الى المنزل لمعاينة مكان الجريمة والجميع كان بحالة صدمة فمنعنا
وطلب منا البقاء بعيدا وعدم التصوير "...
كتب في اسفل الشاشة "جريمة االرث ،الجميع في حالة صدمة واالعالم منع من الدخول" .ويختم التقرير
وفي الخلفية اسم البلدة "كترمايا" "في بلد تسود فيه شريعة الغاب تم تسجيل هذا العام اكبر معدل للجريمة
منذ  30سنة .سقطت القيم ،سقطت المبادىء وفي ظل الالدولة اصبح كل شيء مباحا" (.)MTV
بينما تعرض ال  OTVالصور من دون اخفاء للوجه.
كلما عرض االعالم اكثر كلما تبين ان العنف في المجتمع يتفاقم .هكذا اثبتت االحصائيات .وهذا ال يعني
ان المطلوب نشرة اخبار هزلية ال تمت الى الواقع "العنيف" بصلة .ولكن عدم التسابق من اجل صور
لالثارة .والعمل على تفعيل اخالقيات المهنة لجهة ما يجوز وما ال يجوز عرضه ،ومتى وكيف .يقول
بورديو ان كثرة الصور تصيب بالعمى .فكثرة عرض الصور ال تخدم الهدف االساسي.

 -8مشروعية عرض العنف
حتى عندما تعرض ال " MTVفي اخبار العصابات  ...مواطن مقتول داخل سيارته"  :والصورة عن
قرب لوقت يبدو طويال لهول المشهد وتكتب في اسفل صورته القتيل مطلوب بعمليات سرقة ،فان في ذلك
ايحاء بمشروعية عرض الصورة العنفية.
ففي السياسة ايضا تبريرات للعنف كما في المتفرقات.

في المنار ( ..." : )2015/8/10يسجّل الجيش السوري ومجاهدو المقاومة مزيدا من التقدم في الزبداني...
نجاحات القوات المهاجمة اربكت الجماعات التكفيرية" ...
وفي " : 2015/8/20اليمن مقاومة العدوان مستمرة "" ،القوة الصاروخية في الجيش اليمني تطلق
صاروخ توتشكا الباليستي على قاعدة قوة الواجب البحرية السعودية في جيزان ...في المشهد الصاروخ
الهدف واالصابة".
من ثم بالتفصيل معلومات عن الصاروخ  :طوله ،وزنه ،سرعته ،ال تتجاوز دائرة الخطأ  150مترا،
مثالي الستهداف المطارات ومراكز القيادة ،والقواعد العسكرية...
وفي المنار ايضا ( :)2015/8/21االحداث في اليمن (القصف السعودي) "هجوم  ...سعودي الستعادة
موقع في جيزان  ...غنم اليمنيون اسلحة متطورة ...تغطية على االخفاقات الميدانية واصل العدوان
السع ودي االميركي ارتكاب المجازر بحق اليمنيين اكثر من مئة شخص بين شهيد وجريح حصيلة قصف
حي مدني في منطقة صالة التابعة لمحافطة تعز جنوب غربي اليمن" .
وفي  2015/8/13تعاطت وسائل االعالم مع "صورة الرهينة الكرواتي قبل اعدامه من قبل داعش في
مصر"  :الرهينة على ركبتيها ،عنصر من داعش وراءها والراية  .الكل في اتجاه الكاميرا.
داعش يعرض الصورة السبابه واالعالم يعرض الصورة ايضا الظهار ما يقوم به التنظيم ولمشروعية
اي عمل عنفي ضده .العنف هنا مزدوج والتأثير بكل االتجاهات.

- 8سرديات التاريخ ،سرديات عن االنسان وليس عن االحداث
تفتح الصورة في تقرير تبثّه ال LBCفي  2015/8/3على صراخ الطفال ولطفلة تحديدا عن قرب
تصرخ وتقول " :بدي بابا" وهي تبكي وتركض.
"كارثة انسانية حلت على سكان وسط حي اريحا وسوقه المزدحم نتيجة سقوط طائرة حربية سورية فوقه.
الحي تح ّول بسوقه وشوارعه الى تالل من الركام دفنا بين حجارته عشرات القتلى وموقعا عشرات
الجرحى من اهالي البلدة التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظة ادلب منذ  28ايار
الماضي "...ينتهي التقرير وال نعلم اذا وجدت الطفلة اباها ام ال.
" البراميل على الغوطة  :صور القتلى المكدسين الدماء "اشالء" ،اطفال  ...السوق مبعثر "هستيريا
ا لبراميل" "في هذا اليوم من فائض الدموية في سوريا منظمة العفو الدولية اتهمت قوات النظام بارتكاب

جرائم حرب ضد مدنيين محاصرين في الغوطة الشرقية  ...المنظمة حملت كذلك فصائل مقاتلة في
الغوطة مسؤولية ارتكاب بعض التجاوزات ودعت مجلس االمن الى فرض عقوبات على كل اطراف
النزاع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا .في االنتظار ،السوريون يموتون" عندما يمتزج
الدم مع دفتر الطفل مع رغيف الخبز  ...يقول شاهد في التقرير .)2015/8/12 LBC ( ...
او ايضا صورة فتاة تختصر "احدى هجمات داعش الكيميائية التي استهدفت المدنيين في العراق"،

(الجمهورية .)2015/8/18

امثلة فقط لالشارة الى ان تاريخ الحروب اليوم صار يكتب ايضا لجهة المدنيين الذين يسجلون العدد
االكبر كضحايا .هو اذا ليس فقط تاريخ دول او جيوش .انه تاريخ عن االنسان.

 -9النسقية والنمطية
الصور نفسها  :طرقات خالية من المارة ،السيارات العسكرية تسير مسرعة ،المروحيات...
فجأة يتغير المكان العادي ويأخذ صورة اخرى ،صورة ما يقال وما يجري  :االشتباكات ،االعتداءات،
الحرب ،االنفجارات ،الخ...
الظهار العنف الحربي  :ساحة ،دمار ،غبار  ،قتلى ،مقاتلين ،آليات ،مقنّعين ،الخ...
الظهار العنف في في المتفرقات  :دماء ،قتلى ،ظالم ،مقنّعين ،تخريب ،الخ...
النمطية تساهم في سرعة العرض وسرعة االدراك .لدرجة انه يمكننا ان نقول ان التأويل في حالة
جهوزية سريعة.
اسرع وسيلة للنمطية هي شيوع الصورة وتفوقها على الكلمة.
"داعش يحتل مدينة تربط تدمر بالقلمون الشرقي ،المعلم في مسقط للمرة األولى منذ بدء النزاع"( ،النهار
 .)2015/8/7الصورة عن مقاتل من داعش "يحمل علم التنظيم على دبابة غنمها االخير من القوات
النظامية في مدينة القريتين بمحافظة حمص" .
في الصفحة نفسها " :القاعدة "احتّلت ثالث مدن قرب عدن والمقاومة الشعبية تتق ّدم في محافظة أبين"،

وفي الصورة  " :جنود من قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الى جانب ناقلة جند
مدرعة في قاعدة العند الجوية شمال عدن االربعاء".

في الجمهورية ( : )2015/8/25تحت عنوان "مقتدى الصدر ألنصاره :لل ُمشاركة في تظاهرات بغداد"
و"الصدر للتظاهر الجمعة ضد المالكي و"العصائب" ؟"  :الصورة نفسها مرتان  :عن عناصر من الحشد
الشعبي يتدرّبون لمقاتلة داعش في النجف .صورة عنصر يقفز فوق النار.
صار العنف لعبة سريعة التحضير .النمطية تساعد في العرض والتلقي.

استنتاجات
 -1في الرصد الكمي
في الصحف
 اظهرت الدراسة ان توزيع نسب فئات الصور العنفية المرصودة في الصحف متصلة باحداثسياسية وحربية ( )%86اضافة الى العنف المتصل بالقوى العامة ( ،)%6يليه العنف
المتعلق بالتدريبات والمناورات للجيوش النظامية ( )%4والمناورات ( )%1يعطي ما
مجموعه  %97للعنف المتصل باالعمال الحربية والجيوس والقوى العامة اي  %3فقط
للمتفرقات والعنف االجتماعي .فهل يعود ذلك الى ان الظروف االقليمية والداخلية هي أمنية
بامتياز وتطغى على الحوادث االجتماعية العنيفة رغم وجودها وتفاقمها ؟
 الصور في الصحف اكثر تنوعا من الصور في التلفزيون والمواقع االلكترونية (التياظهرت النسبة االقل في عرض الصور وتنوعها) بسبب كثرة المواضيع التي ال تعرضها
بالطبع كلها التلفزيونات.
 بيّن الجدول المتعلق بتوزيع مظاهر العنف المصور بين مختلف الصحف المرصودة انصحيفة  Lorient Le Jourعندها النسبة االقل في نشر الصور العنفية اي بنسبة %5.49
من مجموع الصور المنشورة .فهل يتعلّق الموضوع بثقافة فرنكوفونية في مقاربة عرض
صور العنف على عكس  The Daily Star؟

تليها السفير بنسبة .%6.27
البلد واالخبار بنسبة مع مجموع  53صورة لكل جريدة اي بنسبة  %8.32لكل منها.
الجمهورية مع مجموع  55صورة اي بنسبة .%8.63
النهار مع  56صورة اي بنسبة .%8.79
 The Daily Starمع  65صورة اي بنسبة .%10.20
المستقبل مع  68صورة اي بنسبة %10.67
اللواء مع  69صورة اي بنسبة .%10.83
الديار مع  71صورة اي بمسبة .%11.14
الشرق مع  72صورة اي بنسبة %11.30
 الصور بغالبيتها في الصفحات الداخلية وهذا مطمئن اكثر من لو كان العكس. في توزيع العنف المصور نسبة الى النطاق الجغرافي للتغطيات الصحافية المرصودة ،بيّنتالدراسة ان التأثر باالحداث االقليمية كبير جدا في االعالم اللبناني اكثر بكثير من العالمي
وهذا مبرّر ونسبة  %20هي فقط للمحلي .ولكن الرقم ال يعكس قلة االحداث العنيفة في البلد
انما يعود السبب الى تغطيات االحداث الحربية اقليميا.
 في تفصيل توزيع عدد التقارير وفقا للمساحة فقد بينت الدراسة ان النبرة االعالمية لمشاهدالعنف المصور في الصحف المرصودة هي تقريبا نفسها في االيجابي  %34والسلبي %38
اي في تبرير العنف وفي اثاره السلبية.
في المواقع االلكترونية
 النسبة االعلى هي لموقع المدن ( 34موضوعا اي بنسبة  %53.12من مجموع المواضيعالعامة) من ثم موقع النشرة ( 14موضوعا اي بنسبة  )%21.87فموقع ليبانون فايلز (13
موضوعا اي بنسبة  )%20.31والوكالة الوطنية ( 3مواضيع اي بنسبة .)%4.68
في التلفزيون
 تلفزيون ال  5( 10:57 : LBCايام) ،تلفزيون المستقبل  6( 10:31 :ايام) ،تلفزيون ال 4( 9:41 NBNايام) ،تلفزيون الجديد  4( 9:12ايام) ،تلفزيون المنار  3( 8:51 :ايام)،
تلفزيون ال  5( 7:59 OTVايام) ،تلفزيون ال  4( 5:34 MTVايام)
 النسبة االكبر من حيث مساحة التغطية هي لمحطة ال LBCمع فارق بسيط جدا لمحطةالمستقبل من ثم ال NBNفالجديد.

المنار ثم ال.OTV
ال  MTVالمساحة االصغر تقريبا نصف المدة التي تستغرقها التغطية في ال .LBC
المستقبل لجهة عدد التقارير ثم ال  LBCو ال  ، OTVفالجديد وال  NBNوال ،MTVفالمنار .تأتي عدد التقارير في تلفزيون المنار بمع ّدل نصف العدد بالمقارنة مع المستقبل.

 -2في المضمون
 أظهرت الدراسة في نسبة عرض الصور ونسبة تن ّوع المواضيع وكيفية واماكن عرض الصوران العنف مك ّون اساسي في المادة االعالمية .وإذا نظرنا الى المجتمعات على تن ّوعها وفي
اختالف العصور لوجدنا ان الخوف عنصر أساسي فيها .وكما نالحظ في الحياة االجتماعية اليوم
ان االمن ومنه قوة الخوف تتق ّدم على قوة االعتراف باآلخر او ضمان حقوق األقليات مثال.
 العنف طريقة أثبتت عالميتها ومقاومتها للزمن وأثبتت انتشارها. أظهر التعاطي االعالمي مع موضوع العنف ان ارتباط السرعة بالخوف تعاضدي. في االداء االعالمي نحن نعيش " تزامن التأثير " وعولمة العواطف .وهذا ما يدعو الى االعتقاداننا انتقلنا من توحيد اآلراء بفعل حرية الصحافة الى " تزامن التأثير " كما يقول فيريليو.
 يبدو ان النسبة المرتفعة للصور العنفية المتصلة بالحروب لها عالقة بواقع اقليمي مأزوم يثقلاليوميات بالمآسي .
 ظاهرة العنف معقدة كثيرا .وعندما يحدث العنف في اطار محدد يُعمل على فهم هذه الظاهرةبالتحديد ولكن عندما يكون العنف كثيفا في حضوره وكثيرا فيجب البحث في اشكالية اوسع.
 الدراسة تدعو الى تحديد انواع العنف :غالبا ما نتحدث عن عنف عندما يكون جسديا واثارهواضحة .ولكن هناك صور عنفية ال تظهر العنف .انه العنف المخبّأ ،الرمزي او االيحائي .ولكنه
كالجسدي مؤلم ،ويترك اثرا .يصعب رصده او االنتباه اليه او حتى فهمه ولكن تأثيراته قوية.
 "عندما تعيد الصورة قراءة النص"  :الرابط بين النص والصورة وثيق جدا .يقول دوبريه "العينتتربّى بالكلمة" .من جهة تعمل الكلمة على تأويلنا للصورة .ومن جهة ثانية الصورة التي تقرأها
العين والتي هي اسرع بكثير من النص تعمل على اعادة قراءة هذا االخير .فتترجمه ،تزيده
بالغة ،تفصّله ،وقد تتعارض معه .ففي بعض االحيان كانت الصورة استنجادا النجاح النص فيت ّم
االستعانة بها من االرشيف.
 هناك تأكيدان مألوفان اليوم  :االول هو ان الصورة عنفية بذاتها والثاني هو ان صور العنفحاضرة بقوة وبشكل صادم.

توصيات
كيف نحمي مجتمعنا من العنف ؟ كيف يعزز االعالم السلم االهلي ؟
 للمجلس الوطني لالعالم دور لجهة تحديد الضوابط االخالقية حيال ازدياد عرض صور العنفوكيفية تناولها ،وحيال رصد االخطاء التي يقع بها االعالم.
 االستفادة من الدراسات المتنوعة في فرنسا ،في انكلترا ،المانيا...التي تعمل على الموضوع سنويامن اجل مجتمع اقل عنفا والعمل من خالل دراسات متواصلة للبحث في ما يمكن فعله اعالميا في
موضوع العنف.
 عند حدوث ازمة ،تشكيل خلية ازمة لدراسة كيفية التغطية وكيفية التعاطي مع مشاهد العنف. ضرورة عقد اجتماعات في قسم التحرير للبحث في موضوع الصور العنفية عند توافرها او قبلاخذها وضرورة االنطالق من ان ليس كل صورة صالحة للعرض.
 ضرورة االدراك ان الموضوع المتصل باالعالم وصور العنف فائق الخطورة. ان تسهيل وتسريع االتصال بين العالم بفعل ثورة االتصاالت "يجب ان يكون مرتبطا بوعيانساني ليتم التغلب على الوحشية" كما يقول ادغار موران.
 العنف لعبة "انتاج الواقع" و"انتاج اآلخر" و"انتاج الذات" .عندما نعرض مشهدا عن بلد بعيدفنحن نتح ّدث عن انفسنا في "كيف" نعرض ،و"ماذا" نعرض" ،وعن "اي واقع" نريد عندنا.
 الحل ؟ رؤية اعالمية مختلفة بالطبع.اذا عرض او ال عرض ؟
سألت دراسة اجريت عن التلفزيونات الفرنسية ،االلمانية والبريطانية ،لماذا ال تعرض فرنسا والمانيا
صورا عنفية فيما ال  BBCتعرض ؟
مجموعة من الصحافيين اجابت انها تعتقد ان المتلقي يحب العرض .وعندما ال تتوفّر صورة العنف
المباشر نكتفي بعرض النتيجة اي االثر .ففي عرض الصور خدمة للخبر .ومجموعة اجابت انها تعتقد ان
في عرض الصور العنفية تغطية لضعف في الشرح.
اما المجموعة التي تعمل في نشرات ال تعرض الصور العنفية قالت  :يمكن ان تم ّر الصورة (مجازيا) من
دون ان تعرض فعليا مع االحتفاظ بالقوة االعالمية نفسها.10
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Cf. Chaucesse Laëtitia, « Enfants et images de violences », Diplôme d’Institut d’Etudes Politiques de Lyon,
2006 .

استخدام الصورة ضد العنف
في االرشيف االعالمي هناك أهم  20صورة ضد العنف في العالم .صور طبعت البشرية على مر
سنوات طويلة .اختصرت معاناة ليس فقط صاحب الصورة انما االنسان بالمطلق .كصورة طفلة فيتنام
الجنوبية التي نشرت في العام 1972على الصفحات األولى في مختلف الصحف في العالم ،وهي عارية،
تركض وتصرخ من األلم بعد اصابتها بقنابل النابالم األميركية .الصورة لوحدها كانت كفيلة بايصال فكرة
تحتاج لمحاضرات طويلة عن السالم.
كذاك في الفترة نفسها ،صورة الفتاة في تظاهرة امام البنتاغون لمناهضة الحرب في فيتنام والتي عرفت
ب"فتاة الوردة" التي واجهت الحرب .وصورة رجل الدبابة في الصين ...كلها كانت صور عن العنف
ضد العنف .مثل صورة "مسعف يحمل بنتا انتشلت حية من بين االنقاض" النهار .2015/8/24
اثبتت الصورة انها في زمن الصورة يمكنها ان تكون ضد ما توحي به  :العنف.
ان لبنان مدعو من خالل اعالمه الى التيقن من اهمية ومسؤولية الصورة .والى البحث في ثقافة الالعنف
التي تسمح بالتق ّدم بالذات الى االمام ،الى اآلخر .والى التروي عند االنسان قبل التسرّع باتجاه الجماهيرية.
فالدعوة اذا الى رفع مستوى الوعي حول مشكلة العنف ،ولجعل العنف حالة يمكن الوقاية منها ،وللتوقف
عند الدور المهم لوسائل االعالم حيال ذلك .فكلمة "نرجو التنبه من ان ما سنعرضه يتض ّمن صورا
عنيفة" تفيد اقلّه بانها تنبّه المشاهد ان الموضوع عنيف وتجعل المتلقي يصنفه عنيفا وليس موضوعا
عاديا .وعند االمتناع عن عرض الصورة كليا لكثرة عنفها ،تنبيه ايضا ان الهدف ليس االثارة.
تح ّدث بارت عن تأثيرين للصورة الفوتوغرافية  :تأثير اول يطلق عليه اسم  stadiumويعني به
اإلنجذاب النفسي السريع باتجاه الصورة ،وتأثير ثان  punctumاي الوخز او ما يصعد من المشهد في
الصورة باتجاه المتلقي ويخترقه.
من هنا ايضا ضرورة ادراك ان ليس ما يخترق المتلقي هو العنف والمزيد من العنف ،انما الصورة التي
تجعله يعيد التفكير.

ملحق رقم واحد :مواضيع التقارير الصحافية وعناوين المقاالت والصور
عناوين المقاالت والصور
شنت القوات الموالية للحكومة اليمنية هجوما واسعا
استعادت به العند  -بعد معارك ضارية قتل فيها
العشرات من المقاتلين
الحوثيين  -ال يوجد caption
عراقيون إيزيديون نزحوا من مناطقهم بعد سيطرة
»داعش« الصيف الماضي  -بارزاني :سننتقم من الذين
اعتدوا على االيزيديين بكل الطرق
جثة الفتى السوري وبدت آثار الشنق على عنقه -
فلسطيني إلى جانب جثة الرضيع الفلسطيني علي
دوابشة في قرية دوما قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية
في  31تموز الماضي  -الوجه الجديد لالرهاب
اليهودي:
االيزيديون يحيون الذكرى االولى لماساتهم
معصوم دعا إلى توثيق دولي لجرائم "داعش"  -نساء
ايزيديات لدى مشاركتهن في تظاهرة احتجاج بمدينة
دهوك في اقليم كردستان العراق أمس
الدمار الذي أحدثه سقوط مقاتلة "ميغ" سورية على
وسط مدينة اريحا بمحافظة
ادلب أمس  -واشنطن تهدد باستهداف الجيش السوري
اذا تعرض لمقاتلين تدربهم الواليات المتحدة
الجيش السوري يتقدم في سهل الغاب -مقاتالن من
المعارضة السورية على دراجة قرب جسر الشاعر
الذي قال مقاتلون إنه يستهدف بنيران قناصة النظام
قرب ثكنة هنانو بمدينة حلب السبت
االبن القتيل  -خالفات شخصية  -الوالد القاتل  -والد
يقتل ابنه
تدمير عدن على ايدي ميليشيات الحوثيين  -مشهد من
الوحشية التي يرتكبها الحوثيون
صمود اسطوري للزبداني واالسد يقصفها  -عناصر من
حزب هللا على اطراف الزبداني
سقوط طائرة لالسد في اريحا يتسبب في مجزرة  -دمار
كبير
مستودع مواد غذائية احترق جراء القصف  -مقتل 4
جنود اوكرانيين
Residents said the plane crashed near the
 ”vegetable market causing a “huge blast.Syria army jet crashes in town, 31 dead
Yazidi Kurdish women chant slogans
during a protest against the Islamic State
group's invasion on Sinjar city one year
ago - Iraqi Kurdish leader vows to avenge
Yazidis
طفل يمشي على االنقاض بعد تحطم الطائرة في اريحا -
الجيش يتقدم في الزبداني و”داعش” يخسر في الحسكة
 -تحطمت طائرة حربية سورية امس بعد سقوطها

موضوع التقرير

تقرير عن استعادة القوات الموالية للحكومة اليمنية ل"العند"
تقرير عن تهجير داعش لاليزيديين ومواقف لكل من السفير
االميركي في بغداد جون ستيوارت ،نائب قائد العمليات الخاصة
التابعة لجهاز مكافحة االرهاب العميد عبد االمير الخزرجي،
ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
العثور على فتى سوري مشنوقا في مدرسة
تحقيق حول الوجه الجديد االرهاب اليهودي و حادثة احراق
الرضيع

نساء ايزيديات تحيي الذكرى االولى لماساتهم مع داعش
تقرير عن موقف البيت االبيض من غارة النظام التي احدثت
دمارا في اريحا

تقرير عن تقدم الجيش النظامي السوري وتدمير جسر الشاعر
تقرير عن جريمة قتل والد البنه
تقرير عن الدمار الذي يلحقه الحوثيون بمدينة عدن
تقرير عن صمود الزبداني وقصف بشار االسد لها
تقرير عن المجزرة التي تسببت بها طائرة االسد في اريحا
تقرير عن االزمة بين بوتين واوكرانيا
تقرير عن المجزرة التي تسببت بها طائرة االسد في اريحا

تقرير عن تهجير داعش لاليزيديين ومواقف برزاني ضد
داعش
تقرير عن تقدم الجيش السوري في الزبداني وسقوط الطائرة
بسبب عطل تقني

نتيجة “خلل تقني” اثناء قصفها مـديـنـة تـحـت سـيـطـرة
فصائل
المعارضة
من مشاهد الحرب  -ذكريات لن تنسى
Nusra Front fighters rest with their
weapons behind sandbags in the Sheikh
Maksoud neighborhood of Aleppo, Syria
August 3, 2015.
مقاتلون كرد يصلون إلى الحسكة على دبابة -
واشنطن :لن نتخلى عن »المعارضة« التي دربناها
مقاتلون يمنيون موالون لهادي يستقبلون طائرة
مساعدات انسانية
دبابات وناقالت جند للتحالف العربي في ضواحي مدينة
عدن االثنين
الموالون لهادي مدعومين بغارات التحالف سيطروا
على قاعدة العند  -مقاتلون يمنيون يدعمهم التحالف
يحتفلون عند احد المداخل باستعادة قاعدة العند الجوية
شمال مدينة عدن االثنين.
إستمرار المعارك على غير جبهة سوري
النصرة خطفت مجددا سوريين دربتهم واشنطن
بريطانيا :سنواصل ضرب »داعش« في العراق
جنديان عراقيان خلف مدفع رشاش على أحد خطوط
الجبهة
الجامعة العربية مستعدة الرسال مراقبين إلى اليمن
رتل لدبابات التحالف ينتشر في ضواحي عدن
Debris of buildings piles in the eastern
suburb of Ramadi during clashes between
Iraqi security forces backed by Shiite and
Sunni pro-government fighters and the
 Islamic State group militants in RamadiOver 1,500 schools damaged or destroyed
in Iraq’s Anbar,
Anti-Houthi fighters gain in south Yemen
Pro-Hadi fighters gather at the road
leading to al-Anad base near Aden in
Lahej, Yemen.
A Syrian refugee boy carries his younger
brother back to their tent at an informal
tented settlement near the Syrian border on
the outskirts of Mafraq, Jordan
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة يحضان أنقرة على
التزام «رد متكافئ» مع المتمردين األكراد
 مقاتلة حربية -فصائل مقاتلة في إدلب وحماة تتحد في «جيش النصر»
 70صاروخا ومئات القذائف والبراميل على داريا
مدخل مدينة التل  -حصار خانق
مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
على طريق في محافظة لحج الثلثاء - .اليمن :القوات
الموالية لهادي تتجه إلى أبين

تحقيق عن حرب تموز

تقرير عن حماية اميركا للجماعات المسلحة في سوريا
تقرير عن حماية اميركا للجماعات المسلحة في سوريا
تقرير عن استعادة القوات الموالية للحكومة اليمنية لمطار
"العند"
تقدم القوات الموالية لهادي في الجنوب
تقرير عن سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية على قاعدة
"العند"
النصرة تخطف معارضين واميركا تهدد
اعالن بريطانيا مشاركتها في ضرب داعش جويا
ارسال مراقبين الى اليمن مع تقدم القوات الموالية

تدمير المدارس في عنبر العراق

تقدم القوات الموالية لهادي في الجنوب

النصرة تخطف معارضين واميركا تهدد
االتحاد االوروبي يطلب من تركيا رد متكافئ على االكراد
استهداف قوات األسد الدلب
حصار النظام لمدينة التل
انسحاب الحوثيين من عاصمة محافظة لحج وتقدم قوات هادي

بعد انسحاب الحوثيين من عاصمة محافظة لحج
مقاتلون موالون لهادي قرب قاعدة »العند«  -قوات
هادي تتعقب الحوثيين شمال عدن وشرقها
مناورة قتالية ضد مجموعات إرهابية  -رمايات
بالمدفعية الثقيلة والصواريخ المضادة للدروع
مشفى القرداحة يطلق نداء استغاثة ويغص بجثث قوات
النظام وجرحاها
«جيش الفتح» على تخوم معسكر «جورين» في سهل
الغاب  -اطالق صواريخ غراد على قوات النظام
مناورة قتالية للجيش لمهاجمة مجموعات إرهابية -
مناورات
مقاتلون في الزبداني  -الزبداني تختصر ازمات الحزب
مناورة قتالية للجيش في جرود العاقورة
من المناورة في جرود العاقورة
Fighters loyal to Yemen's exiled President
Abd-Rabbu Mansour Hadi gather on a
road in the country's southern province of
Lahj
Iraqi students attend a 15-day weapons
and first aid training course given by Iraqi
officers from the interior ministry at the
 university of technology in BaghdadClashes in Iraq’s Anbar kill at least 17
government soldiers
army conducts drills in aqoura
من المناورة القتالية للجيش في العاقورة
قوات هادي تتعقب الحوثيين في عدن وتستعد لتحرير
زنجبار بعد لحج  -المقاتلون الموالون يحتفلون
مقاتلو المعارضة السورية يهددون مركز عمليات النظام
تركيا تستعد لهجوم »واسع النطاق«ضد داعش في
سوريا  -كردية تنتحب خالل مراسم دفن أحد المقاتلين
االكراد في ديار بكر
مقاتل من "داعش" يحمل علم التنظيم على دبابة غنمها
االخير من القوات النظامية في مدينة القريتين بمحافظة
حمص " -داعش" يحتل مدينة تربط تدمر بالقلمون
الشرقي
احتلت ثالث مدن قرب عدن "القاعدة"
والمقاومة الشعبية تتقدم في محافظة أبين  -جنود من
قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الى
جانب ناقلة
 .مدرعة في قاعدة العند الجوية شمال عدن
صورة وزعتها مواقع "فايسبوك" الموالية لـ"داعش"
لدبابة تابعة للتنظيم تطلق قذائفها خالل معركة مع
القوات النظامية في مدينة القريتين بريف حمص
االربعاء" - .داعش" على قوته منذ سنة والقريتين أهم
مكاسبه منذ تدمر
أفغانستان" :طالبان" تبنت هجومين
للمرة االولى منذ اعالن وفاة الملال عمر  -جندي افغاني

تقدم قوات هادي الى لحج
مناورات ضد االرهاب

جيش الفتح يسيطر على سهل الغاب
مناورات في جرود الناقورة
معارك الزبداني بين الثوار والنظام والحزب
مناورات في جرود الناقورة

اشتباك في العراق وقتلى

تدريب على التسليح
مناورات في جرود الناقورة
مناورات في جرود الناقورة
تعقب الحوثيين من قبل القوات الموالية لهادي
الحرب ضد داعش واوضاع الزبداني
هجوم تركيا على سوريا ضد داعش

احتالل داعش لمدينة تربط القلمون

احتالل القاعدة مدن قرب عدن

معركة تحرير القريتين
تفجير انتحاري بوالية لوغار أمس

في مكان تفجير انتحاري بوالية لوغار أمس
عبور عشرات االليات العسكرية من السعودية إلى اليمن
وطائرة مدنية تحط في عدن وعملية تبادل االسرى -
رجال قبائل موالون للحوثيين خالل تجمع في منطقة بني
حارث بصنعاء أمس.
السعودية  :هجوم انتحاري تبناه "داعش"
قتل  15من القوات الخاصة بمسجد يف أبها -
االضرار التي خلفها التفجير في مسجد في أبها  -داعش
يستهدف مسجدا لقوات الطوارئ السعودية والحصيلة
 15قتيل
مسقط تنشط على خط االزمة السوريــة وإتفاق روسي-
أميركي على قرار أممي بشأن الكيمـــاوي  -مقاتالن
من جيش الفتح يستريحان عقب مواجهات مع الجيش
النظامي في ريف حماة
عشرات االليات العسكرية عبرت الحدود السعودية إلى
اليمن
 عنصران أمنيان يمنيان يحرسان أول طائرة مدنيةتابعة للخطوط اليمنية حطت في مطار عدن
فلسطيني يصدم  3جنود إسرائيليين بسيارته  -شرطي
اسرائيلي قرب السيارة
 4قتلى بانفجار في رفح
الحريري :أعداء الدين والعروبة يستهدفون المملكة ردا
على مواجهتها المطامع التوسعية 15 -شهيدا بتفجير
إرهابي داخل مسجد في أبها  -صورة للمسجد بعد
التفجير
استنكار تفجير “أبها” والحريري :لن ينال من عزيمة
المملكة  -موقع التفجير في المملكة العربية السعودية
امس
 New ISIS branch claims Saudi bombingSaudi security forces inspecting the site of
an explosion which was reportedly
triggered by a suicide bomber at a mosque
in Abha.
 Blast from Gaza war ordnance kills fourAn injured Palestinian child waits to
receive treatment at the Najjar hospital in
Rafah
Saudi Arabia sends reinforcements to
 Yemenدبابات وناقالت جند سعودية خالل عملية انتشار في
عدن  -قوات هادي تواصل تحرير األراضي
طائرة تورنادو بريطانية قبيل انطالقها من قبرص لتنفيذ
غارات على داعش في العراق  -بريطانيا تمدد حمالتها
الجوية ضد التنظيم حتى 2017
مقاتلون موالون للحكومة الشرعية يحتفلون بدحرهم
الحوثيين  -قوات هادي تحقق مزيدا من المكاسب في
مدن الجنوب وتراجع احتفال قوات هادي
المعلم يبحث مع عبد اللهيان وبوغدانوف في طهران
مبادرة إيرانية حلل األزمة السورية  -عناصر من قوات

عملية تبادل االسرى بين اليمن والسعودية
داعش تتبنى الهجوم االنتحاري على المسجد
هجوم داعش االنتحاري على المسجد في السعودية

إتفاق روسي -أميركي على قرار أممي بشأن الكيمـــاوي

عبور االليات العسكرية من السعودية إلى اليمن عبر الحدود
فلسطيني يصدم  3اسرائيليين
انفجار في رفح

تفجير مسجد في السعودية
تفجير مسجد في السعودية

تفجير مسجد في السعودية

انفجار في رفح
عبور االليات العسكرية من السعودية إلى اليمن عبر الحدود
تقدم قوات هادي في عدن
بريطانيا تمدد حمالتها الجوية ضد التنظيم حتى 2017
احتفال قوات هادي بدحر الحوثيين
أول غارة أمريكية دفاعا عن مقاتلين بالمعارضة

المعارضة التي تدربها الواليات المتحدة خالل تمرينات
عسكرية في مكان غير محدد شمال سوريا
ارتفاع حصيلة القتلى جراء سقوط قذائف على دمشق
إلى  11شخصا
ثوار داريا يتصدون لقوات األسد وينزلون بها خسائر
كبيرة  -حريق في داريا
الثوار يتقدمون تجاه معقل األسد في غرب سوريا
 اليات عسكرية تابعة لجيش فتحمقتل أحد عناصره في الزبداني
زين العابدين احمد
«مايل أون صنداي» تتحدث عن وجود مخطط
«داعشي» الغتيال ملكة بريطانيا
 طائرة حربية مشاركة في الحرب على داعشالمسلمون في روسيا اليوم :الوالء لبوتين أو الموت -
امراة شيشانية د ّمر حيّها
جنود روس ومالالت على مشارف غروزني
«حزب هللا» وإيران ..و«احتالل» سوريا
 حزب هللا عند اطراف الزبدانيعشرات القتلى ومئات الجرحى بهجومين انتحاريين في
كابول
جيش الفتح يو ّجه ضربة قاسية للنظام بوصله سهل
الغاب بجبال الالذقية
 دبابة المعارصة تتقدمالقاضي غانم أثنى على جهود «المعلومات»
سوري يمثل جريمة «تصفية» زوجته بمعاونة سائقه
الفروف يقترح تعاونا مع االسد ضد "داعش"
و"جيش الفتح" يتقدم مجددا في سهل الغاب
طالبان" تبعث برسالة دامية إلى كابول
مقتل  50في هجمات على الجيش والشرطة
مرجعية النجف للعبادي :كن أكثر جرأة
واضرب المفسدين بيد من حديد  -جنود عراقيون
يستعدون لقصف مواقع ”داعش“ بمدفع هاون في
ضواحي مدينة الرمادي الخميس.
مقاتل من "جبهة النصرة" يحمل أسلحة في الصفصافة
بعد مواجهات مع قوات الرئيس السوري بشار االسد
الخميس.
دينامية سياسية جديدة توحي بمشهد مختلف في المنطقة
ولكن...
قتل زوجته ليتزوج شقيقتها
دهم بريتال والطيبة بحثا
عن مارك الحاج موسى  -الدورية تعرضت الطالق
النار
بن نايف :االرهاب يزيد عزمنا على التصدي له
مقاتل شيعي خالل عرض عسكري في النجف
مقاتلة »إف  «16اميركية تقلع من إيطاليا نحو قاعدة
»أنجرليك« التركي
القوات الموالية تسيطر على زنجبار عاصمة أبين -
أنصار هادي يحتفلون باالنتصارات التي يحققونها
واشنطن تنشر مقاتالت »إف  « 16 -في تركيا تصديا

تصدي الثوار لقوات االسد وقصف دمشق
تقدم الثوار تجاه معقل االسد
مقتل احد عناصر الحزب في الزبداني
مخطط «داعشي» الغتيال ملكة بريطانيا
روسيا والمسلمون
روسيا والمسلمون
وصول حزب هللا الى اطراف الزبداني
هجوم انتخاري في كابول
وصول جيش الفتح الى سهل الغاب
جريمة قتل زوج لزوجته
وصول جيش الفتح الى سهل الغاب
هجوم انتحاري في كابول

استعداد لضرب داعش من العراق

مواجهات بين المعارضة واالسد
جريمة قتل زوج لزوجته
عمليات دهم في بريتال
ارهاب في النجف
دعم اميركي الى تركيا
احتفال قوات هادي باالنتصارات
دعم اميركي لتركيا للتصدي لداعش

غارة سعودية على اليمن

دعم اميركي لتركيا للتصدي لداعش

داعش والقاعدة

معاناة الالجئين الى لبنان من االجراءات
قداس على ذكرى مرور سنة على احداث عرسال
مرور عام ونصف على تفجيرات حارة حريك
اعتقاالت داخل المستوطنات
تفجير شمال سيناء
حرق الكنائس في غزة

 االسد يخسر دعم موسكو:اوباما

ارتفاع نسبة موت االطفال في غزة

غرق القارب الذي يحمل على متنه نازحين

لداعش
Yemen loyalists retake key city of Zinjibar
- Peter Maurer (R), president of the
International Committee of the Red Cross,
listens to a woman as he tours a site which
the Houthi-led authorities say was hit by a
Saudi-led airstrike at the old quarter of
Yemen's capital Sanaa August 9, 2015
U.S. deploys F-16s to Turkey for ISIS
fight Six U.S. Air Force F-16 Fighting Falcons
from Aviano Air Base, Italy, are seen at
Incirlik Air Base, Turkey, after being
deployed, in this U.S. Air Force handout
picture taken August 9, 2015
ISIS top command dominated by exofficers in Saddam’s army - U.S. soldiers,
partly seen at right, prevent former Iraqi
soldiers from trying to enter the American
headquarters during a deadly
demonstration in Baghdad, June 18, 2003
Refugees hit with visa restrictions,
dwindling support - Lebanon's Syrian
refugees are caught between a rock and a
hard place.
 أقيم قداس حريصا- مظلوم ترأس قداس شهداء الجيش
بمناسبة مرور سنة على احداث عرسال االخيرة
 االنفجار- ”حارة حريك تتحرر من “طابعها االمني
الذي هز حارة حريك
-اعتقاالت غير مسبوقة في المستوطنات االسرائيلية
الشرطة االسرائيلية في دوما في الضفة الغربية
تفجير شمال سيناء ووفاة قيادي من االخوان في السجن
اطالق صاروخ من غزة والمسيحيون يرفضون حرق
 اشتباكات مع الشرطة االسرائيلية خالل- الكنائس
تظاهرة فلسطينية
Obama says Assad may be losing support
of Moscow, Tehran - This picture released
by Aamaq Agency, shows ISIS fighters
during clashes in Qaryatain
Infant mortality rate rises in Gaza for first
time. A Palestinian woman holding a baby
shops at a Gaza City market on July 15,
2015, ahead of the Eid al-Fitr festivities,
celebrating the end of the holy Muslim
fasting month of Ramadan.
Sinking migrant boat poses desperate
choices
- Migrant children on the Migrant
Offshore Aid Station (MOAS) ship MV

Phoenix wait to be transferred to the
Norwegian ship Siem Pilot off the coast of
Libya August 6, 2015
U.N. urges France to draw up ‘civil
emergency’ plan
Police officers patrol as they look for
migrants attempting to access the Channel
Tunnel in Calais, northern France,
Thursday, Aug. 6, 2015
فلسطينيان خالل مواجهات مع االحتالل في كفر قدوم
بالضفة  -سقوط صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل
أمم المتحدة تكلف لجنة خرباء للتحقيق في الهجمات
الكيميائية في سوريا  -دبابة لداعش تدخل قرية من
االستيالء عليها في ريف حمص
تمثيل جريمة قتل فاطمة الحاج على يد زوجها والسائق
نسيب لالسد يقتل عقيدا  -القاتل سليمان االسد
متهم بعمليات خطف قيد التحقيق بعد اشتباكات بين
الجيش ومطلوبين في بعلبك
 5قتلى في هجوم انتحاري على مطار كابول
وغاني ينتقد باكستان لـ"ايوائها االنتحاريين
جندي أفغاني في مكان تفجير شاحنة مفخخة في كابول
أمس-
خبراء جنائيون يعاينون موقع تفجير استهدف مركزا
للشرطة في منطقة سلطان بايلي في الشطر االسيوي من
اسطنبول
يوم دام في اسطنبول واستهداف القنصلية االميركية
العنف مستمر في جنوب شرق تركيا واالكراد
يستخدمون صواريخ
االرهاب يضرب اسطنبول  -عنصران من القوات
التركية الخاصة امام مركز للشرطة تعرض امس الى
لهجوم
هجومان في اسطنبول ضد القنصلية االميركية ومركز
للشرطة  -أحد الجنود االتراك يمنع صحافيا من
التصوير خالل االشتباكات مع المسلحين
ديالى 130 :قتيال وجريحا في تفجيرات تبناها »داعش«
التفجيرات استهدفت مناطق تجمعات مدنية
»المقاومة الشعبية اليمنية« تتأهب الستعادة شبوة
المقاومة الوطنية تؤكد تق ّدمها
«جيش الفتح» يتو ّعد النظام في عقر داره
 تفجير احد االنفاق خالل معركةقتيل صدما في طرابلس
البيك اب بعد اصطدامه بالفان في ضهر البيدر
مقتل ستة عناصر أمن في هجومين نسبا الى المتمردين
األكراد
إطالق نار على القنصلية األميركية في اسطنبول
“النصرة” تنسحب من مناطق مواجهة مع “داعش”
شمال سورية
دخان يتصاعد بعد استهداف نفق يستخدمه الجيش

العثور على نازحين الى فرنسا
اشتباكات مع الشرطة االسرائيلية
لجنة تحقيق حول الهجمات الكيماوية
لجنة تحقيق حول الهجمات الكيماوية
نسيب لالسد يقتل عقيدا
التحقيق مع متهم في عمليات خطف

هجوم انتحاري على مطار كابول

استهداف القنصلية االميركية في اسطنبول
استهداف مركز الشرطة والقنصلية االميركية في اسطنبول
استهداف مركز الشرطة والقنصلية االميركية في اسطنبول
تفجيرات في بغداد تتبناها داعش
تقدم المقاومة الوطنية في اليمن
جيش الفتح يتو ّعد النظام
حادث سير يوقع قتيال
استهداف القنصلية االميركية في اسطنبول
استهداف الجيش السوري

استهداف القنصلية االميركية في اسطنبول

النصرة تتخلى عن المنطقة السورية التي ستتوالها تركيا
اقرار النواب العراقيون لالصالحات
تقدم النصرة نحو الفوعة

قوات هادي تتجه نحو صنعاء
اقرار النواب العراقيون لالصالحات
اردوغان يهدد االرهابيين الموجودين داخل تركيا

تراجع الجيش السوري الى مناطق استراتيجية لتفادي الخسائر

تحذير من سفك الدماء في اليونان

 جرائم حرب- تدمير شقق سكنية في الغوطة
اليمنيون الالجئون يعودون الى عدن المدمرة

السوري في قرية الفوعة امس
U.S. consulate in Turkey shot at in wave
of attacks Turkish special force police officers clear
the street during clashes with attackers on
August 10, 2015 at the Sultanbeyli district
in Istanbul.
Nusra leaves Syria area where Turkey
seeks buffer - Fighters from an alliance of
insurgents known as the "Army of
Conquest" work on a tank that belonged to
forces loyal to Syria's President Bashar
Assad in the village of Al-Ziyara, after
they took control of the village, in Hama
province, Syria August 10, 2015
 النواب-  مستمر ولو كلفني ذلك حياتي:العبادي
 أشخاص في مكان- العراقيون يقرون االصالحات
انفجار قنبلة في سوق بمنطقة الهويدر شمال بعقوبة
داعش"يهاجم فصائل معارضة بريف حلب
تقدم النصرة نحو الفوعة
قوات هادي على مسافة مئة كيلومتر من صنعاء
- والرئيس اليمني التقى المبعوث االممي في الرياض
 في مدينة لودر بمحافظة،قوات يمنية يدعمها التحالف
أبين االثنين
البرلمان العراقي يقر باإلجماع خطة العبادي لإلصالح
 موقع انفجار في سوق حويدر شمال بعقوبةاردوغان يتوعد كل ارهابي داخل حدود تركيا
 طائرة من سالح الجو االميركي في قاعدة انجرليك فيتركيا
To avoid losses, Syrian army retreats in
key area
This YouTube grab from a video released
on August 11, 2015, shows the Hamza
brigade shelling the forces of Assad in
Deraa
Migrants, Kos police clash, mayor warns
of bloodshed
Policemen try to disperse migrants by
spraying fire extinguishers during a
registration procedure in Kos, Greece.
War crimes in Ghouta exacerbate siege:
Amnesty
- Ruins of residential buildings near the alAnsar mosque in al-Masaken
neighbourhood that were destroyed by
government air strikes in February 2015.
Yemen refugees return to ruined Aden
with mix of hope and grief- A Yemeni
man carries his daughter next to a building

destroyed during fighting against Houthis,
in Aden
ال مكان للحلم الرئاسي ..في ظالم «حزب هللا»
مناورة بالذخيرة للواء المشاة في سهل راشيا
إيرانيون يشرفون على تصنيع البراميل المتف ّجرة في
مطار حماة العسكري
مواجهات مع قوات االحتالل والمستوطنين في جبع
وقريوت  -يعلون يدنّس الحرم اإلبراهيمي
 جنود االحتالل قرب الحرم االبراهيميمقاتلو هادي والمقاومة الشعبية يتوغلون في محافظتي
شبوة وأب  -سيطروا على منطقة عتمة على بعد
١٠٠كلم من صنعاء
هدنة في الزبداني والفوعة وكفريا مجلس االمن يدعم دو
ميستورا  -رجل طوارئ ومدني يعاينان جثثا وضعت
في أكياس بالستيك في مستشفى ميداني بمدينة دوما في
الغوطة الشرقية لدمشق أمس
تجدد المعارك في ضواحي صنعاء والمقاومة الجنوبية
تتجه نحو شبوة  -مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي فوق دبابة غارقة في بلدة شقرة
بمحافظة أبين الثلثاء.
توقيف "ارهابيين" أرادوا التسلل إلى سوريا-مقاتلة
تركية من طراز "ف –  – 4إي" تحلق فوق مئذنة بعد
اقالعها من قاعدة انجرليك في أضنة أمس
الجيش المصري يواصل عملياته العسكرية في سيناء -
داعش« يعدم الرهينة الكرواتي» -لضرب االرهابيين
المقاومة اليمنية على بعد  100كيلومتر من صنعاء -
مناصرو هادي يحتفلون بالتقدم الميداني الذي يحرزونه
قائد الدفاع الجوي االيراني :سنلقن االعداء درسا مؤلما
 هجوم على الباسيج يودي ب 5من عناصرهوقف مؤقت للنار في الزبداني وكفريا والفوعة  -سوق
الخضار في دوما بعد قصف الطيران
عين الحلوة القوى االمنية امام الحسم او الحل  -احدى
وحدات القوى المنية في عين الحلوة
صورة الرهينة قبل اعدامه
النظام يرتكب مجزرة في الغوطة  -ضحايا الغارات
Yemeni president arrives in United Arab
 Emirates for talksYemeni pro-government forces, loyal to
exiled President Abedrabbo Mansour
Hadi, stand on a drowning tank they said
belonged to Shiite Huthi fighters on the
road to the town of Shaqra, in Abyan
province on August 11, 2015
تدريبات االطلسي “ال تزيد احتمال الحرب في اوروبا”
 مناورة عسكرية في جيتومير في أوكرانيامعارك عنيفة في تعز وإبين وغارات “التحالف”
متواصلة
انصار هادي يرفعون عالمة النصر في أبين

ال رئاسة بوجود حزب هللا
مناورة
تصنيع البراميل المتف ّجرة في مطار حماة العسكري باشراف
ايراني
مواجهات مع قوات االحتالل
موالو هادي يسيطرون على بعض المواقع

هدنة في الزبداني والفوعة وكفريا و 37قتيل في قصف الغوطة

تجدد المعارك في ضواحي صنعاء
مواجهات جديدة في جنوب شرق تركيا -
داعش تعدم الرهينة الكرواتي
احتفال مناصرو هادي بالتقدم
تهديد قائد الدفاع الجوي لكل من يريد التطاول على ايران
وقف للنار في الزبداني
قوى االمن في عين الحلوة
داعش تعدم الرهينة الكرواتي
مجزرة في الغوطة

احتفال مناصرو هادي بالتقدم
مناورة عسكرية في جيتومير في أوكرانيا

معارك عنيفة في تعز

تركيا وايران تساعدان في التوصل الى هدنة في سورية
عناصر من الجيش السوري في درعا
داعش تعدم الرهينة الكرواتي  -لقطة في فيديو االعدام
هادي يوافق على خطة تحرير صنعاء من الحوثيين -
مقاتلون موالون لهادي يرفعون شارة النصر في أبني
طفل مضرج بالدماء بجانب جثث ضحايا مجزرة للنظام
في دوما
ط
هدنة الزبداني  -الفوعا :سباق بين التفاهم والتفجير -
جثتا طفلين من بين عشرات ضحايا المجزرة التي
ارتكبها النظام في دوما
لجنة تحقيق نيابية تحمل المالكي وآخرين مسؤولية
سقوط الموصل والعبادي أحال متورطين في االنسحاب
من الرمادي على القضاء  -مبان مدمرة بعد مواجهات
بين قوات االمن وميليشيات "الحشد الشعبي" ومقاتلين
من تنظيم "الدولة االسالمية في الضواحي الشرقية
للرمادي أول من أمس.
تجدد الهجمات بعد انهيار الهدنة في الزبداني والفوعة
وكفريا
عشرات القتلى في غارة لطيران النظام على سوق
شعبية بدوما  -رجال طوارئ يغطّون جثث الضحايا
التي سقطت في الغارة الجوية للنظام على سوق شعبية
في مدينة دوما بريف دمشق أمس.
ضحايا انفجارات تيانجين إلى  112قتيال
ومباشرة رفع مئات االطنان من السيانيد -رجل اطفاء
يصور حجم الدمار في مكان االنفجارات بمدينة تيانجين
الصينية.
تفجيرات "داعش" تسابق االصالحات وبغداد ترفض
توقعات أميركية للتقسيم  -عراقيون في موقع انفجار
شاحنة مفخخة في سوق الجميلة بمدينة الصدر في بغداد
أمس
سلسلة انفجارات في مرفأ تيانجين  -تدمر مستودعات
وتوقع قتلى ومئات الجرحى
شاحنة تبريد مفخخة تحدث كارثة في أكبر أسواق بغداد
مكان انفجار شاحنة تبريد مفخخة في سوق شعبيةببغداد أمس.
تمديد هدنة الزبداني إلى األحد  -الفروف يطالب بتوحيد
المعارضة  -مقاتلون في "الجيش السوري الحر" بعد
سيطرتهم على منطقة تل زعتر في ضواحي مدينة درعا
البرادعي يتذكر القتلى وقرصنة إلكترونية لموقع مطار
القاهرة تحر ك محدود النصار االخوان في ذكرى فض
االعتصاميين  -أنصار لجماعة االخوان المسلمين"
يجمعون العصي والحجارة في مواجهات مع
رجال االمنم في الذكرى الثانية لفض اعتصامي ميداني
رابعة العدوية والنهضة في القاهرة أمس.
سالم :الشغور يهدد بإقفال السراي ...وإبراهيم :تطورات
خالل ساعات  -قوى االمنية تمنع نساء متضامنات مع
االسير من قطع الطريق في صيدا
هكذا أصبح أحمد االسير  ..أسير العدالة -معارك عبرا:

االستعداد للتوصل الى هدنة في سوريا
داعش تعدم الرهينة الكرواتي
هادي لتحرير صنعاء من الحوثيين
مجزرة في الغوطة
مجزرة في الغوطة

مواجهات بين القوى االمنية وميليشيات " الحشد الشعبي"

مجزرة يرتكبها النظام في دوما

انفجارات تيانجين في الصين

تفجيرات "داعش" في بغداد
انفجارات تيانجين في الصين
انفجار شاحنة في بغداد
هدنة الزبداني الى االحد

فض المعتصمين في ذكرى مجزرة مصر
تطورات بعد القبض على االسير
احداث عبرا 2013

 21شهيدا من الجيش وعدد من الجرحى
عدد قتلى القصف على دوما مرشح لالرتفاع  -إنهيار
هدنة الزبداني وإدلب وقصف على دوما يودي
بالعشرات
الحكومة اليمنية :سنستأنف العملية السياسية قريبا -
تصاعد المعارك على غير جبهة يمنية
ياسين :صنعاء ستحرر بعد ثمانية أسابيع  -أيام قليلة
تفصل المقاومة الشعبية وقوات التحالف عن بدء عملية
تحرير صنعاء
مقاتل من »الحشد الشعبي« على دبابة خالل
االشتباكات ضد »داعش« في الفلوجة ) » -البنتاغون«:
تقسيم العراق قد يكون الحل
تركيا تفشل في تأليف حكومة :لن نحارب»داعش« في
سوريا  -استمرار المعارك والقصف
جدار تركي لمنع التسلل وطرد داعش من شمال حلب -
مقاتلو الجبهة الشامية يستهدفون مواقع داعش برشاش
ثقيل
مقاتلون من أحرار الشام يجهزون مدافع هاون خالل
مواجهات في ريف حلب  -تمديد هدنة الزبداني -الفوعا
والمعارضة تكتسح مواقع داعش في ريف حلب
المعارضة السورية لـ»الفروف« :االولوية لرحيل االسد
 قتيالن بصواريخ على الالذقية وواشنطن تتهم النظامبالبراميل المتفجرة
عراقيون في موقع التفجير في سوق شعبي في مدينة -
الصدر  ٣٠٠ -قتيل وجريح بتفجير في مدينة الصدر
وداعش تتبنى
اصابة أم وأطفالها الـ  3باحتراق منزلهم ووفاة شقيقتين
غرقا  -أحد االطفال الذين تعرضوا لالحتراق
الجريمة في لبنان :أسبابها وعالجها  -جورج الريف
يتعرض للقتل
 276قتيال وجريحا بتفجير داعش لشاحنة مفخخة في
مدينة الصدر
عشرات العراقيين في السوق الشعبي في مدينة الصدر
عقب التفجير
االسد يفتك باهل دوما  -سوريون يحاولون التعرف على
اقربائهم بين الجثث
صيدا بعد توقيف األسير :حركة طبيعية ..وترقب لنتائج
التحقيقات  -دوريات للجيش في صيدا
ابرز المواقع العسكرية التي خسرها النظام  -سيطرة
قوات المعارضة على اللواء  52في درعا
إصابة متضامن أجنبي وعشرات الفلسطينيين خالل قمع
جنود االحتالل مسيرات سلمية في الضفة  -طفل
فلسطيني يحاول قذف قنبلة مسيلة للدموع اطلقها جنود
االحتالل
«االئتالف» يؤكد من موسكو :ال دور لألسد
 صورة وزعتها وكالة سانا عن القصف على الالذقية الثوار يقصفون القصر الرئاسي في ريف الالذقيةعشرات القتلى في تفجير «داعش» شاحنة في منطقة
الصدر

مجزرة دوما توقع عشرات الضحايا
تصاعد المعارك في اليمن
تحرير صتعاء
اشتباكات مع داعش في الفالوجة
تركيا ترفض المشاركة في محاربة داعش في سوريا برا
استهداف الجبهة الشامية لداعش
تمديد هدنة الزبداني
صواريخ على الالذقية توقع قتيلين
تفجير في منطقة الصدر يوقع  300قتيل وجريح
حوادث احتراق وغرق
حادثة قتل جورج الريف

تفجيرات "داعش" في بغداد
مجزرة دوما
دوريات للجيش في صيدا بعد توقيف االسير
سيطرة المعارضة على قوات اللواء 52

قمع جنود االحتالل مسيرات سلمية في الضفة
قصف الالذقية بصواريخ
تفجيرات "داعش" في بغداد

البرلمان العراقي يلغي امتيازات للنواب ويحقق في
صفقات سالح  -مدنيون يعاينون االضرار
عاصفة الجنوب» تحقق تقدما على خط الدفاع األول
لقوات النظام في درعا
مدفع الثوار يشارك في قصف النظام
مستوطنون يحرقون خيمة سكنية ويخطون شعارات
معادية للعرب قرب رام هللا -فلسطينيون يمدون اسالكا
شائكة حول منزل
Police disperse Cairo mass killing
anniversary demos
Muslim Brotherhood supporters burn tires
during clashes with security forces at a
protest two years after hundreds were
killed in the Talbia district of Giza, Egypt
 ISIS bomb in Baghdad market kills 67People evacuate the body of a victim
killed from a bombing in Jameela market
in the Iraqi capital's crowded Sadr City
neighborhood Baghdad, Iraq, Thursday,
Aug. 13, 2015
منظمة حظر االسلحة الكيماوية « قلقة من إستخدامها في
العراق .إحدى هجمات »داعش« الكيماوية التي
استهدفت المدنيين في العراق
ميليشيات موالية للرئيس هادي في تعز -قوات هادي
»عينها« على القصر الجمهوري في تعز
االمم المتحدة "مذهولة" لمجزرة دوما وتدعو إلى
"حماية المدنيين  -المعارضة السورية تنتقد صمت
المجتمع الدولي وتدعو إلى مناطق آمنة  -صورة عن
موقع "شام نيوز نت وورك" المعارضة الثار الدمار
الذي أحدثته الغارات الجوية للنظام السوري على دوما
واشنطن تدين استخفاف النظام السوري بـ «حياة البشر»
واألمم المتحدة مصدومة
روسيا وإيران «تكافئان» األسد على مجزرة دوما
هدم  20منزال في ضواحي القدس واقتالع  100شجرة
زيتون في بيت جاال وجرف أراض
استشهاد فلسطيني ثالث برصاص االحتالل خالل ثالثة
أيام
المعارضة تقصف الالذقية لوقف تدمير دوما
معارك تعز ١٢٦ :قتيال خالل ساعات وقوات هادي
تضيق الخناق على الحوثيين  -مقاتلون موالون لهادي
خالل المواجهات في أحد أحياء تعز
مجازر دوما تتواصل :ذهول اممي واميركا تدين
استخفاف دمشق بحياة البشر  -طفل يتلقى العالج بعد
اصابته بحروق في جسمه عقب مجزرة دوما
قوات هادي تضيق الخناق على المتمردين في تعز بعد
طردهم
Syria regime pounds Douma, death toll
tops 100 - Maya, a 4-year-old Syrian girl,
lies in a hospital bed after she was injured

الثوار يتقدمون على النظام
مستوطنون يحرقون خيمة سكنية

فض المعتصمين في ذكرى مجزرة مصر

تفجيرات "داعش" في بغداد
هجمات داعش الكيماوية على العراقيين
قوات هادي الى القصر الرئاسي

مجزرة دوما
مجزرة دوما

استشهاد فلسطيني ثالث برصاص االحتالل
المعارضة تقصف الالذقية
المواجهات في تعز
مجازر دوما تتواصل
المواجهات في تعز
مجزرة دوما

the day before following air strikes by
Syrian government forces on a
marketplace in the rebel-held area of
Douma, east of the capital Damascus on
August 17, 2015
Erdogan gambles on using government
crisis to consolidate power - Masked
members of YDG-H, youth wing of the
outlawed Kurdistan Workers Party (PKK),
sit next to their weapons in Silvan, near
the southeastern city of Diyarbakir,
Turkey, August 17, 2015
تفجير دام يهز بغداد والعبادي يرد نوايا التقسيم  -موقع
التفجير في مدينة الصدر
االعدام لقاتل سارة  :جرعة تفاؤل ولكن  -يتمنى اهالي
الضحايا االخريات ان يحصلوا على نفس الحكم
قذائف على الالدقية والمعارضة ترفض المبادرة
الروسية  -تركيا ال تعتزم التدخل بريا في سوريا -
شوارع الالذقية بعد تعرضها لقذائف صاروخية
تفجير دام يهز بغداد والعبادي يرد نوايا التقسيم  -القوات
العراقية على مشارف الفلوجة
 4300قتيل في اليمن واليماني  :الحوثيون في حالة
انهيار  -موالون لهادي يرفعون عالمة النصر فوق دبابة
غارقة للحوثيين
روسيا تعزز تسليح دمشق واستعداد اممي لتعاون
انساني  -غارات الجيش السوري تستهدف سوقا شعبيا
في دوما
انصار هادي يتوسعون في السيطرة على تعز  -مبنى
متضرر في عدن
داعش يتقدم على بيجي وقتلى في سلسلة تفجيرات متنقلة
 سكان يتجمعون في موقع انفجار سيارو مفخخةPro-Hadi forces advance in Yemen’s third
city - People walk past a building
damaged by recent fighting between
Houthi militants and fighters of the
Southern Resistance, in Yemen's southern
port city of Aden August 16, 2015.
 China blast death toll rises to 112Soldiers of the People’s Liberation Army
anti-chemical warfare corps work at the
site of the explosions in Tianjin, Chin
Clashes outside hospital of hunger-striking
Palestinian - Israeli police officers detain a
Palestinian activist during a protest in
support of Allan in the southern city of
Ashkelon
Regime air raids near Damascus kill more
 than 80 peopleAssir’s transformation from preacher to
notorious outlaw

شباب من الحزب الكردستاني يستريحون من المواجهات
تفجير يهز بغداد
االعدام لقاتل سارة
المعارضة تقصف الالذقية
تفجير يهز بغداد
الحوثيون في حالة انهيار
مجزرة دوما
تقدم انصار هادي في عدن
سلسلة تفجيرات متنقلة لداعش في العراق

تقدم انصار هادي في اليمن

انفجارات تيانجين في الصين

اعتقال فلسطيني من قوات االحتالل
غارات النظام على دمشق تقتل 80
اعتقال االسير

Jordan says militants trying to sneak in
 from SyriaJordanian soldiers display weapons in
Mafraq, Jordan, near the northern
Jordanian-Syrian border
ISIS bomb in Baghdad market kills 67People evacuate the body of a victim
killed from a bombing in Jameela market
in the Iraqi capital's crowded Sadr City
neighborhood Baghdad, Iraq, Thursday,
Aug. 13, 2015
Factions come together to talk in Ain alHilweh - Palestinian Elite Forces members
in Ain al-Hilweh. The elite force will be
downsized from 450 to 280 members
West Bank Bedouin targeted in fire - A
Palestinian Bedouin checks a torched tent
in Ain Samiya, a village in the Israelioccupied West Bank.
Typhoid, hepatitis outbreaks afflict
Yarmouk - Rubble and heavy damage
remain on a deserted street during a
government escorted visit to Yarmouk
refugee camp in Damascus, Syria,
Thursday, April 9, 2015
Greek island bears brunt as people smugglers take Turkish routeالبرلمان العراقي يحيل محاكمة المالكي الى القضاء -
مقاتالن من حزب العمال الكردستاني عند حدود ديار
بكر
عرسال بين االمس واليوم  -يتمنى اهلها لو تعود كما
كانت منسية وامنة  -معارك الجرود
الحوثيون يتقهقرون في تعز وخطط لتحرير كامل لليمن
 رجل يمشي على انقاض منزله المدمرغارات عنيفة للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن
النظام يستعيد قرى في سهل الغاب واحتدام االشتباكات
في الزبداني  -مهاجرون يتجهون الى قارب قبالة شاطئ
بلدة بوضروم التركية في طريقهم الى جزيرة كوسى
اليونانية التي تعمل
سلطاتها على اصدار وثائق سفر موقتة لالجئين سوريين
وصلوا اليها.
حافلة الركاب بعد تدهورها في محلة المصنع أمس 3 -
قتلى و 18جريحا سوريا في تدهور حافلة
مقاتالت التحالف شنت غارات على ميناء الحديدة في
اليمن  -موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
مع دبابة في احد شوارع مدينة تعز أمس.
قهوجي تفقد الوحدات في عرسال وبريتال  -المبادرة في
حماية الحدود اصبحت بيد الجيش
بعد الرئاسة ومجلس النواب ...الحكومة أسيرة التعطيل -

محوالت تسلل من االردن الى سوريا

تفجير يهز بغداد

الفصائل الفلسطينية تجتمع في عين الحلوة

تعدي على مخيم فلسطيني

امراض تجتاح اليرموك
النزوح الى اليونان عبر تركيا
احالة المالكي الى القضاء
الوضع في عرسال
تقهقر الحوثيون في تعز
غارات التحالف على الحوثيين

احتدام المعارك في الزبداني
تدهور حافلة ركاب وموت 3
التحالف يشن غارات على اليمن
قهوجي يتفقد الجيش
قهوجي يتفقد الجيش

قهوجي يتفقد الوحدات العسكرية في عرسال وبريتال
الفساد واإلرهاب في العراق ...العبادي يحارب والمالكي
ينكر
 نقطة تفتيش عسكرية على الطريق الرئيسي قرب دياربكر
الجامعة العربية :لدعم ليبيا في حربها ضد اإلرهاب -
الجيش خالل تظاهرة تدعمه
«التحالف» يقصف ميناء الحديدة و”اللجان” تتقدم في
إب والبيضاء
 أنصار هادي على متن عربة في تعز امسنظام األسد يتهم دي ميستورا بعدم الحيادية  -قصف
متواصل على دوما ودرعا
 3قتلى بتدهور باص سوري على طريق المصنع -
عناصر من الصليب االحمر يعملون على اسعاف
الجرحى
المغردون يستصرخون الضمائر  :انقذوا دوما
ملف عبرا عاد الى الصفر ...وإستجواب االسير قد
يطول  -توقيف االسير وعدم مثوله أمام المحكمة علق
مسار المحاكمات
المقاومة الشعبية :لن نتوقف حتى تطهير تعز
 قوات موالية لهادي في تعزاالصالحات واالمن يؤجالن زيارة العبادي للصين
مقاتلو »البشمركة« يستعدون الشتباكات مع »داعش«
في سنجار
The Syrian government continues its
airstrikes on suburbs of Damascus. - Syria
accuses U.N. envoy of bias amid peace
push
 maliki rejects blame for fall of mosulAn Iraqi Kurdish Peshmerga fighter,
whose nose is injured, poses as he guards
a position behind sandbags at the frontline
)of fighting against Islamic State (IS
group's militants near the northern Iraqi
town of Sinjar, west of the city of Mosul
on August 17, 2015
قهوجي :حماية الحدود الشرقية بيد الجيش  ..ومحاكمة
االسير الشهر المقبل  -العماد قهوجي مع كبار ضباط
الجيش في عرسال
النظام يستعيد  ٤قرى بسهل الغاب و أسرى لحزب هللا
في الزبداني -آثار الدمار في الغوطة الشرقية عقب
غارات النظام
طائرات التحالف العربي تقصف ميناء الحديدة
مقبل :الهبة السعودية مستمرة
والجيش بحاجة لتأمين الرواتب والغذاء  -العماد قهوجي
مع القادة العسكريني في جرود عرسال
حافلة تجتاح طريق المصنع وتوقع  3موتى و 18جريحا
 خالل عمليات نقل الجثث والجرحى اثر الجادثالمروّع

االرهاب في العراق
الجامعة العربية تدعم ليبيا في حربها ضد اإلرهاب
التحالف يقصف ميناء الحديدة في اليمن
قصف متواصل على دوما ودرعا
تدهور حافلة ركاب وموت 3
ردات فعل المغردين على مجزرة دوما
مداهمات في عبرا
المقاومة نحو تطهير تعز
العبادي يؤجل زيارته للصين

سوريا تتهم قوات ال  unباالنحياز والنظام يكمل الهجمات

المالكي يرفض التقرير الذي يحمله مسؤولية سقوط الموصل
قهوجي يتفقد الجيش
النظام يستعيد  ٤قرى بسهل الغاب
التحالف يقصف ميناء الحديدة في اليمن
قهوجي يتفقد الجيش
تدهور حافلة ركاب وموت 3

الجيش السوري يواصل قصف دوما ويستعيد  ٤قرى
بهجوم مضاد على سهل الغاب  -دخان قصف البراميل
المتفجرة
االتفاق االميركي  -التركي حول سوريا تطهير جرابلس
 مارع ونظام صاروخيالكارثة في شهرها الثاني تشعل االضطراب صراع
على المناقصات والثلثاء "موعد نهائي
اشتباكات بين القوى االمنية و"طلعت ريحتكم"
هتافات ضد الحكومة ودعوة إلى التظاهر الثلثاء
التحقيق البرمالني العراقي في سقوط الموصل ونينوى
يحمل المالكي وقادة كبارا مسؤولية االخفاق وسوء
االدارة
من هو »الحكيم« الذي زور جواز سفر االسير ولماذا
اختار نيجيريا؟
هاموند إلى إيران االحد لندن وطهران العادة إفتتاح
سفارتيهما
النظام السوري والمعارضة الداخلية في موسكو االحد
ال مخرج سياسي بعد انتهاء والية الزبداني
النفايات تحرك الشارع» ...طلعت ريحتكم«
على خطوط المواجهة
موسكو تستعد لـ«جنيف  « 3و«داعش« يتبنى هجوم
القامشلي
القيادات العراقية تغاضت عن معطيات تؤكد
قرب سقوط الموصل  -مقاتل من »الحشد الشعبي«
يستعد الشتباكات ضد »داعش« في الفلوجة
فرصة للحل قبل الحسم الحكومي وباسيل يخلف عون-
دخان حدود وتسوية
السيستاني يحذر من «خطر التقسيم» واإلقليم بال رئيس
 قوات التعبئة الشعبية شمال الفلوجةالحرب األميركية على العراق وتأثير اليورانيوم
المنضب  -مادة اليورانيوم مسؤولة عن اصابة بعض
الجنود بأمراض الكلى
العبادي ماض في مكافحة الفساد واإلقليم بال رئيس -
عناصر من الشرطة العراقية شمال البصرة
االرهاب يطاول أمن القاهرة و”داعش” يتبنى
سوق داريا بعد قصفها  -جرائم األسد :مجازر أمام
األفران وفي األسواق الشعبية
السيسي يؤكد أن القوة المشتركة هي لضمان أمن
واستقرار الشعوب العربية
تفجير إرهابي يستهدف مبنى أمنيا في القاهرة
نظام األسد يرتكب  125خرقا حتى يوم أمس لقرار
مجلس األمن
«االئتالف» يطالب بتحرك إلنقاذ المدنيين والجرحى في
دوما  -مسعفون ينقلون جريحا
التنظيم المتطرف يقطع رأس المدير السابق لآلثار في
تدمر
انتحاري من «داعش» يقتل  16شخصا في القامشلي -
اطفائيتين تخمدان النار بسببب االنفجار

الجيش السوري يواصل قصف دوما
االتفاق االميركي  -التركي حول سوريا تطهير
عنف ضد الناشطين من "طلعت ريحتكم" خالل االعتصام
اشتباكات بين القوى االمنية و"طلعت ريحتكم"
التحقيق يحمل المالكي مسؤولية االخفاق
تزوير جواز سفر االسير
اعادة افتتاح سفارتي لندن وطهران
موسكو تجمع النظام والمعارضة السورية
والية الزبداني
اشتباكات بين القوى االمنية و"طلعت ريحتكم"
داعش يتبنى هجوم القامشلي
اشتباكات الحشد الشعبي وداعش
الحدود
السيستاني يحذر من «خطر التقسيم»
خطر اليورانيوم على الجنود في العراق
العبادي ماض في مكافحة الفساد
تفجير إرهابي يستهدف مبنى أمنيا في القاهرة
مجزرة داريا امام االسواق الشعبية
تفجير إرهابي يستهدف مبنى أمنيا في القاهرة

نظام األسد يرتكب  125خرقا

نتحاري من «داعش» يقتل  16شخصا في القامشلي

مواصلة المداهمات في صيدا وضبط حزامين ناسفين -
إحالة األسير وموقوفين على مخابرات الجيش
الحكومة امام االمتحان :تعطيل ام تفعيل  -شارع
رياض الصلح بعد االحد االسود
قلب بيروت يرفع ركام المندسين  -ازالة اثار
االعتداءات
العاصمة تنفض اثار الحقد  -تكسير خلع تخريب
االحد االسود في لقطات
مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا :حصار
اليرموك لم ينته  -دمار المباني في اليرموك المحاصر
ملثمون بين المتظاهرين يحاولون قطع االسالك الشائكة
 الفوضى تمال الفراغالعربي يتوقع «تقدما» في جهود حل األزمة السورية
مجازر مروعة في الغوطة الشرقية
اعتداءات على القوى األمنية توقع  36جريحا من
عناصرها وافتعال حرائق
حملة «طلعت ريحتكم» تخلي ساحة رياض الصلح بعد
شغب «المندسّين»
وقف إطالق النار ينهي  20ساعة اشتباكات حصيلتها 3
قتلى و 30جريحا
عدم الحسم في «عين الحلوة» يبقي الوضع مفتوحا على
احتماالت التفجير  -خالل المواجهات في المخيم
تهجير عوائل الزبداني النازحة مستمر وتحذيرات من
مجزرة  -مدينة منكوبة
صواريخ صفقة التسلح الروسية االيرانية -
صورة الحد مقاتلي داعش داخل الدير المه ّدم
«حزب هللا» الساكت عن المجازر من الغوطة إلى دوما
شهداء مجزرة دوما
مناورة قتالية لمدرسة القوات الخاصة
ُ
ناشطون يطلقون جمعة «الجريمة تُعاد ودوما تباد»
سنتان على المجزرة الكيميائية وما زال األسد طليقا -
اطفال ضحايا المجزرة
تصاعد التوتر على جبهة الجوالن وموسكو في انتظار
دو ميستورا  -دبابة إسرائيلية خالل تدريب قرب خط
وقف النار بين سوريا وإسرائيل أمس.
مقتل خمسة أشخاص في غارات اسرائيلية جديدة على
القنيطرة
"داعش" هدم ديرا في حمص ودفعة ثانية من برنامج
التدريب االميركي
سفن تجارية ترسو في ميناء عدن وواشنطن "قلقة جدا"
من الغارات على الحديدة  -رجل يقف وسط أنقاض
منازل دمرتها غارة جوية على تعز أمس
ما مصلحة عون ونصر هللا في قيادة البالد إلى المجهول
تحت شعارات تغيير النظام وإسقاط الحكومة؟ يهربون
بعد القنابل المسيلة للدموع
عشرات الجرحى في صدامات غير مسبوقة وسط
بيروت ومطالبة باستقالة الحكومة
اتساع تحرك "طلعت ريحتكم" ودخول مندسين وقوى

مواصلة المداهمات في صيدا
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
حصار اليرموك
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
مجازر في الغوطة الشرقية

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

اشتباكات في مخيم عين الحلوة
الزبداني
التسلح الروسي االيراني
داعش يهدم ديرا تاريخيا
مجزرة دوما
مناورة لقوى االمن
مجازر دوما
تصاعد التوتر على جبهة الجوالن

داعش يهدم ديرا تاريخيا
غارات على تعز
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

االمن تبرر استعمال العنف  -متظاهرون يحاولون إزالة
االسالك الشائكة.
عشرات الجرحى في صدامات غير مسبوقة وسط
بيروت ومطالبة باستقالة الحكومة
اتساع تحرك "طلعت ريحتكم" ودخول مندسين وقوى
االمن تبرر استعمال العنف  -خالل المواجهات أول من
أمس قرب العازرية.
مسعف يحمل بنتا انتشلت حية من بين االنقاض بعد القاء
قوات النظام
السوري براميل متفجرة على مدينة دوما السبت34 - .
قتيال في غارات جديدة على دوما
في عدن وقوة إماراتية حررت بريطانيا رهينة "القاعدة"
مقاتلون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -
يلتقطون صورة أمام منزل الرئيس السابق علي عبدهللا
عشرات القتلى في غارات -صالح في تعز السبت
ومعارك برية في تعز
تركيا أعلنت اتفاقا مع الواليات المتحدة على بدء عمليات
ضد "داعش" في سوريا  -رجل حامال جثة ابنته التي
قتلت في غارة جوية للنظام على مدينة دوما
أعمال الشغب أساءت إلى حركة القطاعات وشوهت
صورة لبنان
القوى االنتاجية تواصل اتصاالتها للدفع نحو مرحلة
المعالجة -
أردوغان يكلف داود أوغلو حكومة االنتخابات
والمعارضة تتهم الرئيس بـ"انقالب مدني"  -يساريان
ملثمان يشتبكان مع رجال االمن في منطقة غازي
باسطنبول االحد
اليمن :سباق بين مشاورات الحل السياسي وترتيبات
لالنفصال
خالفات وضغوط خارجية تؤخر فك االرتباط بين الشمال
والجنوب  -يمني الى جانب دبابة خالل مواجهات بين
مقاتلين من "لجان المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس
عبد ربه منصور هادي ومسلحين حوثيين في تعز االحد
هكذا تحول المجتمع المدني شغبا مدنيا  -سرقة
االعتصام ليست عملية مستحيلة
دعم حق التظاهر وتحذير من االستغالل
كاغ :التخريب مصدر قلق  -دعوات الى محاسبة
المشاغبين
هجوم على حافلة يودي بـ 3شرطيين مصريين -
االنفجار التي استهدف مبنى االمن القومي في القاهرة
مقتدى الصدر النصاره :للمشاركة في تظاهرات بغداد -
عناصر يتدربون للمقاتلة
إرتفاع وتيرة المعارك في تعز وإنسداد أفق الحل
السياسي
اسرائيل تح ّمل إيران المسؤولية وأميركا تــطالب تركيا
بـ »المزيد« لمحاربة »داعش« -إسرائيل تعلن أن القتلى
هم أعضاء في حركة »الجهاد االسالمي التي تدعمها
إيران
العقد المتقاطعة بين »المرشد« و«السلطان«  -خلط
أوراق في المنطقة

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

مجازر دوما

غارات على تعز
مجازر دوما

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

المعارضة التركية تتهم الرئيس بـ"انقالب مدني"

مواجهات في تعز
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
انفجار مبنى االمن القومي في القاهرة
تدريب لمقاتلة داعش
مواجهات في تعز

تصاعد التوتر في جبهة الجوالن
ملفات طهران وانقرة

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
اشتباكات في مخيم عين الحلوة
سليماني يدعو الى التهدئة

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

تفجيرات في دوما

هجمات جديدة للثوار اليمنيين

ايران مع خطة حفظ االمن قي سوريا

داعش في العراق
تهجير ناشط ومشاركته في مظاهرة بيروت

تصاعد التوتر في جبهة الجوالن

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
كيماوي لدى داعش في سوريا
هجمات جوية للسعودية على اليمن

 مندسون يرمون العوائق- الزعران يهددون االستقرار
والحجارة على القوى االمنية
 شغب وحرائق...مندسون ينحرفون بالتظاهرة
 المعتصمون حاولوا- وإعتداءات على القوى االمنية
- سحب الشريط الشائك فاضطرت القوى االمنية للرد
المشاغبون أضرموا النيران في االسالك الشائكة
هل تراجعت »فتح« أمام االرهابيين في »عين الحلوة«؟
سليماني في العراق لتهدئة الشارع و«حماية« المالكي
عنصر أمني يراقب تظاهرة للعراقيين
Protesters clash with police over garbage
crisis - Activists carry a metal barrier as
they protest against the ongoing trash
crisis, in front of the Grand Serail in
Beirut
Suicide bomber kills 16 in northeast Syria
- Smoke arise from a Syrian government
airstrike, in Douma, a suburb of
Damascus.
Yemen rebels launch new attacks after
setbacks Houthi militants walk on the rubble of the
offices of the education ministry's workers
union, destroyed by Saudi-led airstrikes, in
Yemen's northwestern city of Amran
Iran welcomes U.N. peace plan for SyriaA Syrian youth runs past blood stains and
debris following airstrikes by government
forces on the rebel-held town of Douma
ISIS in backyard to spur cost of Iraq
Eurobond experiment - A fighter from the
Popular Mobilization units holds a weapon
on the road leading to Saqlawiya in Iraq’s
Anbar province
Deported activist says he will continue to
tweet - Abbas Zahri participates in an antigovernmnet protest in Beirut, Wednesday
Israel hits Golan after rocket attack -Israeli
soldiers stand near an area engulfed in
smoke from a fire caused by a rocket
attack in northern Israel.
On the ground at You Stink’s ‘infiltrated’
protest - Protesters clash with policemen
during a protest against corruption and
against the government's failure to resolve
a crisis over rubbish disposal, near the
government palace in Beirut,
ISIS carries out new chemical weapons
attack in Syria
Saudi-led airstrikes in Yemen ramp up - A

اشتباكات في تعز

داعش يهدم ديرا تاريخيا

هجمات النظام السوري على المستشفيات الى ارتفاع
مواجهات بين الجئين الى اليونان والشرطة

تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

قصف الثوار لسجن في دمشق
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

تفجير في كابول

الحوار يعود الى كوريا
توقيف االسير
الوضع في سوريا
غارات على تعز
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني

Houthi rebel holds his weapon as he
attends a rally to protest Saudi-led
airstrikes, in Sanaa,
Fighting in southern Yemeni city kills 58
civilians ISIS destroys ancient monastery in central
Syria - ISIS militants stand inside the
ancient monastery of the St. Elian, near
the town of Qaryatayn, Syria.
Regime attacks against hospitals
increasing A damaged ambulance is parked in front
of the National Hospital of al-Tabaqa,
after what activists said was an air strike
by forces of Syria's President Bashar AlAssad on the hospital,
macedonian forces clash with migrants
who are desperate to enter greece
Lebanon on brink of chaos - Rioters clash
with the police in downtown Beirut on
Sunday. - Protestors sprayed with water in
Riad al-Solh Square.
Rebels shell prison near Damascus, killing
10 A wounded Syrian boy awaits treatment at
a make shift hospital in the rebel-held area
of Douma, east of the capital Damascus,
following reported air raids by Syrian
government forces
From You Stink’s innocence springs hopeProtestors and security forces clash in
Riad al-Solh Square
NATO contractors killed by Kabul bomb Afghan security forces and British soldiers
inspect the site of a suicide attack in the
heart of Kabul.
Koreas resume talks, South says North
deploying subs
South Korean marines patrol along on
Yeonpyeong island, South Korea
- توقيف االسير سجال سياسي يتصاعد في صيدا
المستقبل يرحب بالتوقيف والجماعة االسالمية صامتة
 دمار في شوارع حلب- سوريا بين االنحراف واليأس
القديمة
-  قتيال في43 - الدمار في تعز بعد تعرضها للغارات
غارات على تعز والحياة تعود الى ميناء عدن
التظاهرة مستمرة وسالم يضع الحكومة امام امتحان
 مشهدية النهار السلمية استحالت ليال كرا وفرا- الخميس
وحرائق في شوارع المدينة

قوى االمن :اصابة  36من عناصرنا -
اشتباكات دموية في عين الحلوة حصيلتها  3قتلى و25
جريحا
عون :كل سلطة ال تملك شرعية الشعب تعمم الفوضى -
القوى االمنية تغرق المتظاهرين بالمياه
ثورة النفايات مستمرة  -مجموعة صور عن احداث
العنف بين المتظاهرين والقوى االمنية
طلعت ريحتكم ونقطة عالسطر  -متظاهرون يسحبون
االسالك الشائكة
االنقالبيون يرفضون مقترحات حكومة اليمن في مسقط
 دبابة بجانب موقع االشتباكاتواشنطن وانقرة تنسقان ضد داعش وتدمر تبكي معبدها
 رجل يهرب مع طفلته من الضربات التي استهدفتدوما
اهالي الخندق الغميق :لسنا غرفة عمليات الدارة الشغب
 نيران رياض الصلح كانت لتتمدد الى الخندقاإلستهداف اإلستباقي للفرقة  30قد يتحول إلى فتيل
إلذكاء العداء بين النصرة واألكراد
قذائف مدفعية على اليمن
فتاة يمنية تحمل السالح وتساند المقاومة الشعبية في
الدفاع  -مواقع عسكرية سعودية في قبضة الجيش
اليمني

القوى االنمية في المظاهرات
اشتباكات في عين الحلوة
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
تحركات ومظاهرات ضد النظام اللبناني
اشتباكات بين الحوثيين والمقاومة الشعبية
داعش تدمر تدمر
الخندق العميق
إعتقال جبهة النصرة للفرقة  30ما هو إال مقدمة لفصل جديد
من فصول الحرب التي تشنها على الفصائل الموسومة
باإلعتدال ويتردد بأن تركيا تقف وراء تحرك النصرة
عودة المواجهات الحدودية بين المقاتلين الحوثيين والجيش
السعودي
مواقع عسكرية سعودية في قبضة الجيش اليمني وتصريح
لزعيم حركة أنصار هللا مهاجما فيه السعودية
مقتل وإصابة  17شخصا في ليبيا بين قوات موالية للحكومة
المعترف بها دوليا وجماعات إسالمية
هجوم لتنظيم داعش قرب الفلوجة

مقتل وإصابة  17شخصا في أجدابيا
العراق قتلى من القوات الحكومية وداعش في األنبار
ناشطان فلسطنيان خالل مواجهات مع قوات اإلحتالل
في الضفة احتجاجا على حرق الطفل دوابشة  -نتنياهو
لعدم التساهل مع المتطرفين اليهود \ عباس يخير
قضية حرق الطفل دوابشة
إسرائيل داعش أو السالم؟
دخان القصف يتصاعد من محطة زينون الحرارية -
مواصلة هجوم قوات النظام السوري مدعومة بحزب هللا
لجان التنسيق تعلن انسحابها من اإلئتالف \ هجوم مضاد
المضاد ضد فصائل المعارضة
للنظام وحزب هللا في سهل الغاب
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في
إندالع اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية إثر منع
حرم المسجد األقصى  -الشرطة اإلسرائيلية تمنع
الفلسطينيين من دخول المسجد األقصى
المصلين من دخول المسجد األقصى
بقايا باصين محترقين بعد عملية لحزب العمال
الكردستاني  -أنقرة تنفي استهداف مدنيين ودمرتاش
وقوع عملية انتحارية تبناها حزب العمال الكردستاني في حين
يدعو الطرفين إلستئناف الحوار \ تصعيد جديد للعنف
يواصل الطيران التركي قصف قواعد الحزب في شمال العراق
بتركيا :هجوم انتحاري لألكراد وغارات على العراق
نزلت إلى ميناء عدن أكبر قوة ينشرها التحالف على
االرض منذ بدء العدوان  -معركة احتالل الجنوب :
مئات الجنود الخليجيين فـــي لحج العدوان يكثف غاراته
التحالف يكثف غاراته على قاعدة العند ...والمواجهات مستمرة
على قاعدة العند ...والمواجهات مستمرة
صورة وزعتها مجموعة أريحا اليوم المعارضة للدمار
تمكن الجيش السوري ،من االنتقال إلى مرحلة الفعل ذاته ،وذلك
في المدينة جراء سقوط طائرة حربية سورية أمس -
عبر عملية عسكرية واسعة متشعبة مما أدى إلى تقدمه
إدلب  :الجيش يسيطر على التالل الحاكمة
استمرار المعارك في الجنوب اليمني وعودة اإلتصاالت
تجددت المواجهات داخل الفصائل المسلحة المؤيدة

للتحالف
حتى الساعة دفعت المملكة بكل أوراقها .وكان اخرها
المباشرة العسكرية في اليمن  -السعودية وانحسار
الدور ...سؤال المشروعية
سوريون فروا من حلب على الحدود بين صربيا
ومقدونيا أمس
مقاتلون من النصرة  -دخان القصف على دمشق -
النصرة تختطف مجموعة ثانية من المتدربين أميركيا
بعدما تعرضت لضربة جوية اميركية
جنود أتراك خالل مالحقة مقاتلي العمال الكردستاني -
تركيا :مقتل عسكريين إثنين بتفجير عبوة وحمالت الدهم
تتواصل لألسبوع الثالث
إشتباكات داخل األقصى واعتقاالت في الضفة الغربية
بادرت النصرة إلى تسليم مقارها ألحد أكبر الفصائل
التركمانية  -أردوغان يبدأ خطته السورية
سفن اإلغاثة اإلماراتية ال  10التي وصلت إلى عدن
كانت محملة بالعتاد العسكري
جندي تركي يراقب تصاعد الدخان من موقع ل داعش
داخل الحدود السورية
قوات يمنية من أنصار هادي  -التحالف يقصف تعز
واللجان تستعيد لحج وحرب اليمن تقتل  2000مدني
جنود اإلحتالل على سطح أحد المنازل  -إسرائيل تعتقل
 6فلسطنيين وتهدم منازل في الضفة
عناصر مسلحة من المعارضة في حماة  -هجوم لجيش
الفتح في ريف حماة يهدد بلدة حورين الحيوية لجيش
األسد
التحالف يقصف تعز واللجان تستعيد لحج والحرب تقتل
 2000مدني
مئات الدبابات تخرج من عدن لدعم الموالين لهادي
الحقائق ال تلغي أن أهداف الواليات المتحدة ال تتغير
وستستمر

إعالن أحرار الشام فشل المفاوضات هو محاولة لتغطية
هزيمة المسلحين
لقطة عن تلفزيون اإلخبارية السعودية لرجال أمن من
داخل المسجد المستهدف  -داعش يفجر مسجدا لقوات
الطوارئ السعودية
جندي اسرائيلي جريح بعد حادس الدهس بالضفة -
فلسطيني يدهس  3جنود إسرائيليين قرب رام هللا حلة
إثنين منهم حرجة
عنصر من عناصر ناطوره في تل نصري أمام كنيسة

الهادفة إلى استكمال الحوار السياسي
تحليل ألزمة اليمن وموقع المملكة العربية السعودية االن في
الصراع الحاصل
مظاهرات في الغوطة وبوادر تفكك في القيادة الموحدة
اختطاف مقاتلين ل"المعارضة المعتدلة" على يد جبهة النصرة
واستمرار اإلشتباكات في محافظة ريف دمشق
حمالت الدهم تتواصل لألسبوع الثالث والحقة مقاتلي العمال
الكردستاني
اقتحام مجموعة من المستوطنين الظغسرائيليين المسجد األقصى
مما أدى إلى اشتباكات واصابات أثناء تصدي المصلين
الفلسطنيين لهم
المجموعات تعيد انتشارها في حلب لحماية النصرة وإسقاط
األسد
عمليات جوية غير مسبوقة لمساندة االف المقاتلين األجانب
الذين وصلوا إلى عدن في وقت شهدت الحدود الشمالية
اشتباكات عنيفة مع القوات السعودية
التحالف الدولي سيطلق معركة شاملة ضد تنظيم داعش
ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين باليمن منذ بدأ النزاع في وقت
تحتدم فيه المعارك في تعز
تنفيذ القوات اإلسرائيلية حملة أمنية في عدد من بلدات الضفة
الغربية انتهت باعتقال  6فلسطنيين
هجوم لجيش الفتح في ريف حماة في وقت نفذ الجيش النظامي
انسحابا تكتيكيا إفساحا لسالح الجو لمساندته
ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين باليمن منذ بدأ النزاع في وقت
تحتدم فيه المعارك في تعز
خروج مئات الدبابات خارج عدن في محاولة لتعزيز القوات
الموالية للرئيس
أسباب انتصار الدولة السورية
سـيـطـرة مــســلــحــي »جـــيـــش الـــفـــتـــح« عـلـى
بـعـض الـنـقـاط فــي بـلـدة الـبـحـصـة امــا الـتـطـور الميـدانـي
األبـــرز امــس،تــمــثــل فـــي نــجــاح مــجــمــوعــات مـن
»داعـــــــــش« فــــي تـــخـــطـــي مــنــطــقــة
الــقــريــتــن شـــرق حــمــص ،والــتــقــدم
صوب الطريق الرئيسية بين حمص
ودمـشـق

تفجير انتحاري استهدف مسجدا تابعا لقوات الطوارئ السعودية
في جنوب غرب المملكة
فلسطيني يدهس  3جنود إسرائيليين
معاناة الشعب األشوري في سوريا

السيدة العذراء التي فجرها داعش
ارتفاع وتيرة المعارك وتشعبها في ريف حماه وصوال غلى
ريف إدلب الغربي

دخان يتصاعد من محطة زيزون في ريف حماه أمس
مسلحان من جيش الفتح الذي تقوده جبهة النصرة في
إظهار جبهة النصرة لمزيد من التقارب تجاه تنظيم القاعدة
ريف حماه أمس  -جبهة النصرة تعزز ارتباطها بالقاعدة
أعلن التحالف قتل جندي سعودي في نجران  -وفد من
إستئناف المحادثات للتوصل إلى حل سياسي في اليمن
أنصار هللا في مسقط عودة إلى المفاوضات
تعزيزات برية سعودية الى اليمن واللجان تواصا تقدمها إرسال السعودية تعزيزات عسكرية ضخمة الى وسط وجنوب
اليمن باإلضافة الى مئات الجنود اليمنيين
جنوبا -
واشنطن تسلم أرملة أبو سياف لسلطات إقليم كردستان
تسلبم زوجة أبو سياف إلى السلطات العراقية
العراق
تمثيل الجريمة  -تمثيل جريمة قتل السورية فاطمة الحاج
تمثيل جريمة قتل
ابراهيم على يد زوجها والسائق على طريق المتن
تنفيذ الجيش عمليات دهم في جرود بريتال
مداهمات الجيش  -مداهمات وتوقيفات في بريتال
مقاتلون من المعارضة المعتدلة  -البيت األبيض :برنامج
فشل برنامج تدريب المعارضة المعتدلة
تدريب المعارضة المعتدلة فشل فشال ذريعا
مقاتلون من أنصار هادي  -تعزيزات برية سعودية إلى
إرسال السعودية تعزيزات عسكرية ضخمة لدعم اللجان الشعبية
اليمن واللجان الشعبية تواصل تقدمها في الجنوب
جندي سوري قرب القريتين  -القريتين :استمرار
استمرار المعارك في ريف حمص الشرقي
المعارك في محيطها
في موازاة المكاسب الميدانيَّة التي يحقِّقها «التحالف» العسكري
في جنوب اليمن تسعى األمم المتحدة إلى إحياء مبادرتها لحلّ
مسلحون يمنيون على ظهر عربة في صنعاء  -حراك
األزمة في اليمن من خالل مشاورات تبدأ في الساعات المقبلة
أممي إلنهاء حرب اليمن
Kaboul a été le théâtre, hier, d'un attentat à
la voiture piégée - Double Ttentat à
Une académie à Kaboul a été le cible d'un
Kaboul: des dizaines de morts et des
attentat- suicide
centaines de blessés
خالل مداهمات الجيش في بلدة الطيبة البقاعية  -متهم
بعمليات خطف قيد التحقيق بعد اشتباكات بين الجيش
تنفيذ الجيش عمليات دهم في جرود بريتال
ومطلوبين في بعلبك
الجانيان يمثالن جريمتهما  -تمثيل جريمة قتل فاطمة
تمثيل جريمة قتل
الحاج ابراهيم على يد زوجها والسائق
دبابة لداعش تدخل قرية تم االستيالء عليها في ريف
خطفوا عشرات المسيحيين بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة
حمص  -المرصد السوري  :داعش خطفت عشرات
استراتيجية في محافظة حمص بوسط سوريا
المسيحيين من مدينة في حمص
القاتل سليمان األسد  -نسيب لألسد يقتل عقيدا في
نسيب لألسد يقتل عقيدا في الالذقية
الالذقية
فلسطينيان خالل مواجهات مع االحتالل في كفر قدوم
بالضفة  -سقوط صاروخ من غزة على جنوب اسرائيل
األسير الضرب عن الطعام محمد عالن بحالة حرجة
 األسير الضرب عن الطعام محمد عالن بحالة حرجةتفجير انتحاري استهدف مسجدا تابعا لقوات الطوارئ السعودية
في جنوب غرب المملكة العربية السعودية
موقع التفجير في أبها
شروع قوات األمن العراقية في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية
مقاتلون من العشائر السنية  -انطالق المرحلة الثانية
تحرير مدينة الرمادي
لعملية الرمادي
دبابة تايعة لداعش في حمص  -داعش يحرز تقدما في
إحراز تنظيم داعش تقدما في سوريا
حمص يمكنه من التواصل مع القلمون
استخدام األقنعة الواقية من الغازات  -مجلس األمن
التوصل إلى اتفاق قرار لوضع الية لتحديد المسؤولين عن
يناقش مشروع قرار توافقيا حول استخدام الكيميائي في
استخدام السالح الكيميائي في سوريا
سوريا

اليمن :أنصار هادي يتقدمون جنوبا ومطار عدن يستأنف
الرحالت الميدانية
تونس تحقق في مزاعم تعذيب متشددين داخل السجون
اثار اإلنفجار اإلرهابي في عسير  -ضربة موجعة
للسعودية في عسير
الغزاة يتقدمون في ابين ومقتل  5جنود إماراتيين
واعتراضات الجنوب تتزايد
توجهت المخرجة من بيروت إلى أربيل فمخيم الالجئين
اإليزيديين في دهوك
الدمار في عدن
الجيش السوري ينزل علم اإلرهابيين في الزبداني
اثار القصف الجوي على الفلوجة
تركيا :مقتل شرطي في هجوم لمسلحين أتراك
دخان القصف يتصاعد من داريا
قافلة عسكرية تابعة لهادي  -عاصمة أبين بيد القوات
الموالية لهادي بعد معارك مع الحوثيين
مدرعة مصرية في شمال سيناء  -مقتل عسكريين
بنفجار في العريش
Des membres de la Haganah, organisation
clandestine paramilitaire sioniste, à
Jérusalem en avril 1948
دخان القصف يتصاعد من قرية الحوش السورية
قرية سورية احتلتها قوات داعش
قوات يمنية موالية للحكومة  -القوات الموالية للحكومة
تسيطر على  3محافظات
األضرار الناجمة عن أحد التفجيرات في تركيا  -تركيا :
سلسلة هجمات دامية ضد أهداف أمنية في اسطنبول
وشرناق
في التظاهرات يتحركون في موجات متراصة ثم
يخترقون الصفوق ليصبحو في المقدمة
دبابة لوكلير الفرنسية الصنع التي يستخدمها جيش الغزو
اإلماراتي في اليمن  -الكورنيت يدخل حرب اليمن ...
ومحرقة دبابات
مسلحون من جيش الفتح في قرية الزيارة في ريف حماه
أمس  -النصرة تنأى بنفسها عن المنطقة العازلة :إخالء
مناطق حدودية لمصلحة داعش
دخان يتصاعد جراء تفجير نفق قرب الفوعة في ريف
إدلب أمس  -فشل هجوم على كفريا والفوعة
عناصر من السوتورو في الحسكة  -سريان سوريا
يحاربون مخططات التهجير
أسرى يمنيون موالون لعبد ربه منصور هادي خالل
وصولهم الى مطار صنعاء أمس في اطار عملية تبادل
اسرى مع الحوثيين  -هادي :الشرعية والقرار 2216
أساس أيّ حل في اليمن

استمرار اإلشتباكات في المناطق الجنوبية اليمنية
التحقيق في مزاعم تعذيب داخل السجون التونسية
داعش يفجر مسجدا لقوات الطوارئ
مواصلة المعارك في محيط زنجبار عاصمة أبين وسط تقدم
للقوات اإلماراتية والسعودية
نبيلة غصين على جبل سنجار وشهادات عن تفاصيل مجزرة
اإليزيديين األخيرة على يد داعش
مسلحو هادي يتقدمون في الجنوب والحوثيون يحشدون قواتهم
على حدود المملكة
المقاومة والجيش السوري يتقدمان في الزبداني
الحكومة العراقية توافق على إصالحات العبادي وقصف
طائرات مجهولة مدينة الفلوجة
مقتل شرطي تركي بهجوم نفذه عناصر من حزب العمال
الكردستاني
النظام يقصف حمص ويخسر  75جنديا في حماة
فرض القوات الموالية للرئيس هادي سيطرتها على مدينة
زنجبار عاصمة محافظة أبين
مقتل ضابط وجندي فب انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

النصرة تنسحب من خطوط المواجهة مع داعش في حلب
وأحرار الشام تصعد ضد الفوعا لتخفيف الضغط على الزبداني
النصرة تنسحب من خطوط المواجهة مع داعش في حلب
وأحرار الشام تصعد ضد الفوعا لتخفيف الضغط على الزبداني
سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية على ثالث محافظات
سلسلة هجمات ضد أهداف أمنية تضرب تركيا
أرق تركي من األحزاب اليسارية وعلى رأسها جبهة حزب
التحرير الشعبي الثوري
استعادة الجيش وأنصار هللا المبادرة
النصرة تنأى بنفسها عن المنطقة العازلة
أفشال قوات الدفاع عن قريتي كفريا والفوعة هجوما عنيفا شنته
«حركة أحرار الشام» من محاور عدة
سريان سوريا يحاربون مخططات التهجير
مع استمرار الحرب في اليمن ,الشرعية والقرار  2216أساس
أيّ حل

عنصران من الشرطة األميركية يقفان قرب شاب مدمى
بعدما أطلقا النار عليه الشتباههما بإطالقه النار في
فيرغسن
Un policier des forces spéciales turques
après les attentats simultanés, hier à
Istanbul - Pousser la Turquie à la guerre
civile turco-kurde, c'est pousser le pays à
la catastrophe
الشرطة األفغانية تفرض طوقا أمنيا أمام المطار وسط
تصاعد النيران والدخان  -أفغانستان:هجوم انتحاري
على مطار كابول
اثار الدماء بعد التفجيرات  -العراق 3 :تفجيرات في
ديالي أدت إلى مقتل  33شخصا
كالم فرنسي وجزائري يؤيد نظرة المقاومة في مواجهة
التكفير ومشروعه ضد العرب

مواجهات في الذكرى األولى الحتجاحات فيرغسن

Après trois semaines de violences la Turquie
fait les frais de nouveaux attentats
هجوم انتحاري على مطار كابول
تفجيرات انتحارية في ديالي
تأييد نظرة المقاومة في مواجهة التكفير ومشروعه ضد العرب
العثور على أرقام هواتف وعناوين على جثث إرهابيي فندق
مالي

أرقام هواتف وعناوين على جثث إرهابيي فندق مالي
دخان تفجير هائل استهدف قوات النظام في قرية الفوعا
بريف إدلب  -جبهة النصرة تنسحب من المواقع
الحدودية بين سوريا وتركيا
شرطيون في موقع تفجير في اسطنبول  -إستهداف
قنصلية أميركية في اسطنبول والعنف يحصد  9قتلى في
عموم تركيا
مقاتلون أسرى من الحراك الجنوبي موالون لهادي لدى
وصولهم إلى صنعاء بعد إطالق سراحهم من قبل
المتمردين ضمن عملية التبادل
الجيش يضرب جنوبا :العاصفة تعود وقائد اليرموك
مجهول المصير
أحبطت اجهزة األمن مخططا تخاليبيا لحزب اإلصالح
في صنعاء  -ولد الشيخ يستكمل جولة المحادثات
وأنصار هللا إلى حرب العصابات
زيارة ظريف لتأكيد المؤكد بدعم المقاومة وحل لبناني
لرئاسة الجمهورية
زيارة األحمد لم تأت بجديد ال قرارات بالحسم األمني
في عين الحلوة
صاروخ اسكندر :هل تقلي روسيا الطاولة وتبيع
السعودية صواريخ اسكندر؟
تركيا اعتقال  16شخصا وقصف  17موقعا لحزب
العمال الكردستاني
متطرفون يتدربون على السالح  -فرنسا أول بلد غربي
مصدر للمتطرفين
مقاتلون من المقاومة اليمنية  -مقتل  14حوثيا على
الحدود السعودية اليمنية والمقاومة الشعبية تحاصر
عاصمة أب وتقترب من صنعاء

محاصرة محافظة إب من قبل المقاومة الشعبية ومقتل  14حوثيا
نتيجة قصف قوات التحالف لمواقعهم

قوة للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي  -داعش
يهاجم مارع االستراتيجية ويقتل  50من المعارضة

شن تنظيم الدولة اإلسالمية عملية عسكرية ضد مقاتلين من
المعارضة السورية في مدينة حلب وتصاعد حدة اإلشتباكات
التي تخوضها الفصائل المقاتلة في محاوالت للسيطرة على
بلدتي الفوعة وكفريا

إعالن جبهة النصرة انسحابها من المواقع الحدودية بين تركيا
وسوريا
استهداف قنصلية أميركية في اسطنبول
الصليب األحمر يرعى عملية تبادل جديدة لألسرى
عملية ضد مقر مسلحي المعارضة ومواصلة الجيش وحزب هللا
التقدم في الزبداني
استكمال المحادثات الخاصة باألزمة اليمنية وأنصار هللا تلجأ
إلى حرب عصابات
دعم "المقاومة" وايجاد حل لبناني لرئاسة الجمهورية
لم تأت زيارة مسؤول الساحة اللبنلنية في حركة فتح بأي جديد
بالرغم من الحالة األمنية المتردية التي يعيشها
اتفاق على بيع لبسعودية أسلحة متطورة
جملة اعتقاالت وقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني
احتالل فرنسا الرتبة األولى بين الدول الغربية بتصدير
المتطرفين

من المناورة  -مناورة قتالية للواء مشاة الثالث
Affrontements entre Palestiniens et forces
de sécurité israéliennes après les
funerailles de Saad Dawabcheh, le 8 aout
2015 - Netanyahu lutte-t-il réellement
?contre l'extremisme juif

le lutte contre l'extremisme juif

في المدينة  1300مسلح 300 ,منهم موالون ألحرار
الشام ,و 700مدني  -وقائع تسوية غير مكتملة في
الزبداني

دخــول مــديــنــة الـــزبـــدانـــي مـرحـلـة
مـتـقـدمـة مــن إتــمــام الـتـسـويـة الـتـي
اخـتـلـفـت مـضـامـيـنـهـا مــنــذ إطــالق
الجيش السوري وحـزب هللا معركة
تـحـريـرهـا مـن المـجـمـوعـات المسلحة

هستيريا الهزيمة تالحق داعش في الحسكة
القوات األمنية والحشد الشعبي طوقوا الرمادي بالكامل -
العبادي يطلب تعديل الدستور
نعت اإلمارات أحد جنودها الذين قتلوا في استهداف
دبابة في عدن
الزبداني  -كفرعا والفوعة :قرار بالحسم والصمود
اتهم التقرير المالكي بعدم بناء قدرات الجيش العراقي
الجديد  -المالكي مدان باإلهمال
صدت القوات األنية هجوما مباغتا لداعش في بيجي -
انتشار أميركي على أطراف الموصل ...وتقدم في
الرمادي
يؤثر اتفاق أنصار هللا والحراك الجنوبي على وضع
هادي وحكومته  -تقدم في مفاوضات مسقط أنصار هللا
خارج الجنوب
سوريون يتفقدون سوق دوما بعد غارات لطائرات
النظام  -انهيار الهدنة في الزبداني والفوعا وكفريا
مقاتلون من أنصار هادي يقبلون أرض مدينة تعز بعد
انتصارهم على الحوثيين -
الجيش العراقي في الرمادي  -لماذا باع الموصل
ومحافظة صالح الدين وهرب إلى ايران؟
الصيد الثمين وقع في لحظة سياسية مهمة
التحالف العربي يجدد غاراته على صنعاء  -الحوثيون :
انسحبنا من شبوة للرد بشكل أقوى على العدوان
السعودي
الحكومة الليبية المؤقتة تتبنى قصف مواقع لداعش في
سرت
Spectacle de désolation après des
bombardements à Douma, à l'est de
Damas, hier - Le régime syrien se
déchaine contre un marché à Douma : plus
de 80 tués
Des dizaines de cadavres ont été alignés
dans cet hopital de fortune après les
frappes du régime sur un marché de

مناورة قتالية للجيش اللبناني

ال تـزال تداعيات غـزوة أبـي سهل األردنــي،
الـتـي فـشـل فـيـهـا داعـــش بـالـسـيـطـرة على
مدينة الحسكة ،تلقي بظاللها على التنظيم
بدأ المرحلة الثانية من تحرير الرمادي
محادثات مسقط تبحث فقط في وقف إطالق النار
انهيار الهدنة وقرار بالحسم والصمود
توجيه اإلتهام لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي و 35
مسؤوال
عودة العمليات العسكرية في محافظة األنبار إلى التحرا مجددا
تقدم في مفاوضات مسقط وانسحاب أنصار هللا من الجنوب
اليمني
انهيار الهدنة في الزبداني والفوعل وكفريا ومقتل  70في
غارات النظام على سوق دوما
أنصار هادي يسيطرون على معظم مدينة تعز
محاكمة  30مسؤوال أمنيا وسياسيا على األقل في العراق
في لحظة مصيرية مهمة على مستوى لبنان والمنطقة وقع أحمد
األسير في قبضة األمن العام
طائرات التحالف تجدد غاراتها على صنعاء
قصف مواقع لداعش في سرت

Au moin 82 personnes ont été tués par des
 frappes aériennes du régime de Bachar elAssad sur un marché de Douma près de Damas
Au moin 82 personnes ont été tués par des
 frappes aériennes du régime de Bachar elAssad sur un marché de Douma près de Damas

 Douma, qui ont fait au moins 82 mortsDes raids du régime font 82 morts à
Douma, l'opposition dénonce un massacre
شبان يتفقدون الدمار في دوما امس ،جراء ما قال
أصبحت معركة الزبداني عنوانا أساسيا لمعظم المجموعات
ناشطون انه غارة جوية على المنطقة  -معركة ريف
المسلحة التي تعلن معاركها في مواجهة الجيش السوري
دمشق الشرقي الزبداني حاضرة في المواجهة
تق ّدم في المفاوضات «السرية» الجارية في مسقط بين المبعوث
يمنيون يمرون قرب مبنى مدمر جراء المعارك التي
األممي ووفدي جماعة «أنصار هللا» وحزب «المؤتمر الشعبي
شهدتها مدينة عدن الجنوبية ،أمس  -اليمن  :أنباء عن
العام».
تقدم مفاوضات مسقط
عشرات جثث ضحايا المجزرة الملروعة في باحة
مستشفى ميداني في دوما عقب غارات النظام 340 -
قصف دوما من قبل النظام السورى
قتيال وجريحا بمجزرة جديدة للنظام في دوما
مقاتلون موالون لهادي يسجدون شكرا هلل عقب سيطرتهم
تقدم كبير لقوات هادي في تعز
على معظم تعز  -تقدم كبير لقوات هادي في تعز
أوقع قصف جوي للنظام على مدينة دوما في ريف دمشق امس
عشرات الجثث في باحة مستشفى ميداني في دوما -
أكثر من مئة وثالثين قتيال وثالثمئة جريح ،معظمهم أطفال
النظام يستقبل مسؤول العمليات اإلنسانية باألمم المتحدة
ونساء
بمجزرة مروعة
رغم تراخي العدو ...النفط لم يكن للتنمية والوطن ليس مجرد
السعودية تدير حربا على كل اليمن ,والنظام المصري
مكان
يدعمها من تحت إبطه
انتشار قوات تابعة للحراك الجنوبي في اليمن للسيطرة على
انتقل االف المقاتلين من الضالع ولحج ويافع باتجاه عدن
مداخل المدينة قبل أن تبدأ انتشارها في األحياء الداخلية
 الحراك الجنوبي ينقلب على الغزاة في عدنالتحالف يخطط لهجوم على ميناء المخا على ساحل تعز
صراع النفوذ على الجنوب
برعاية إماراتية
قوات موالية لهادي تقترب من لودر في أبين ,أمس
التحالف يستعد لمعركة صنعاء
األول  -التحالف يستعد لمعركة صنعاء
صاروخ «شهاب  »3البالستي اإليراني ،في أحد
العروض العسكرية في طهران  -عين واشنطن وتل
قلق أميركي وإسرائيلي من البالستي اإليراني
أبيب على البالستي اإليراني
تمارين مغاوير البحر  -من المناورة  -تمارين قتالية
مناورة قتالية لمغاوير البحر
لمغاوير البحر
تفجير بسيارة مفخخة يطال بغداد
اثار التفجير في مدينة الصدر
دورية لألكراد  -مقاتلو األكراد في العراف تعرضوا
تعرض القوات الكردية لهجوم بأسلحة كيماوية
لهجوم بأسلحة كيماوية
Un camion piégé a explosé hier dans un
un camion piégé a explosé dans un marché tuant
marché dans le quartier de Sadr city, à
une cinquantaine de personnes et blessant des
Bagdad - L'EI frappe à Sadr City, une
dizaines d'autres
cinquantaine de morts
Des roquettes explosent au coeur du fief
La cité portuaire de Lattaquié a été le cible
alaouite
de tirs de roquettes, hier, rapporte Sana
الشاحنة التي انفجرت في السوق الشعبي  -العراق :
انفجار شاحنة مفخخة في سوق مزدحم في بغداد
قتلى وجرحى في انفجار شاحنة وداعش يتبنى
منطقة البقاع إلى الواجهة من جديد اجماع وطني على
فشل الخطة األمنية
فشل الخطة األمنية
قوى معارضة ال تزال ترفض أسس اتفاق شامل حول
الزبداني سقطت  :مضايا مقابل كفريا والفوعة
الزبداني
من معارك الزبداني أمس  -الزبداني سقطت  ...ومضايا أيام معركة الزبداني معدودة ,النصر العسكري لم يعد مرتبطا
بالسيطرة الجغرافية بل تعداه إلى العمل على اتفاق جديد
مقابل كفريا والفوعة
داعش نفذ عدة هجمات بمادة الكلوراين على مقاتلين
تأكيد أميركي على تنفيذ داعش هجوما كيميائيا شمال سوريا
أكراد  -داعش استخدم الكيميائي في الحسكة

 ومعارك شرسة بين...مدنيو سوريا ضحية القتل العشوائي
الجيش السوري وحزب هللا من جهة والفصائل المسلحة
قتل أكثر من خمسين مسلحا من تنظيم داعش في مدينة سرت
الليبية خالل المواجهات مع مع مسلحي قبيلة الفرجان وقبائل
أخرى
الجيش العربي السوري لم يستعمل بعد سالح العب الذي يملكه
طائرات النظام تواصل قصف دوما وارتفاع عدد الضحايا
طائرات النظام تواصل قصف دوما وارتفاع عدد الضحايا
طائرات النظام تواصل قصف دوما وارتفاع عدد الضحايا
خسائر بشرية ومادية لداعش في مناطق األنبار
قتيالن بتصدي الجيش لتسلل مسلحين
إقرار السيسي قانون مكافحة اإلرهاب
المقاومة تتجه مع الجيش نحو مطار تعز

L'explosion d'une bombe, hier soir à Bangkok, a
fait au moins 19 morts près d'un sanctuaire en
plein centre de la capitale thaïlandaise

 أشرس- الجيش السوري والمقاومة يتقدمان في الزبداني
المعارك في الزبداني واإلنتصار قريب
خمسون قتيال في صفوف داعش في سرت
سالح الرعب لم تستعمله سوريا بعد
 مجزرة دوما أرقام الضحايا- إخالء الجثث في دوما
تتصاعد
 طائرات- يبحث عن أقارب له بين شهداء المجزرة
النظام تواصل قصف دوما وارتفاع عدد الضحايا إلى
 جريح250 قتيل و100
 طائرات النظام تواصل قصف دوما- الدمار في دوما
 جريح250 قتيل و100 وارتفاع عدد الضحايا إلى
 خسائر بشرية ومادية لداعش- قوة عراقية في األنبار
في مناطق األنبار
 قتيالن بتصدي الجيش لتسلل مسلحين- القتيالن
 السيسي يقر قانون- من التفجيرات اإلرهابية في مصر
مكافحة اإلرهاب وردود فعل متباينة إزاءه
- مقاتالن من المقاومة اليمنية خالل معارك تعز
المقاومة تتجه مع الجيش نحو مطار تعز والحوثيون
يدفعون بتعزيزات عسكرية
L'artère du centre-ville de Bangkok ou
l'explosion s'est produite était jonchée
d'éclats de verre et plusieurs motos
carbonisées gisaient sur la chaussée Attentat sanglant en plein centre-ville de
Bangkok : au moins 19 morts
Deux enfants blessés, victimes des raids
de l'armée syrienne sur le marché de
Douma, dimache. Les attaques du régime
ont fait près de 100 morts et 240 blessés,
en majorité des civils - L'ONU horrifiée
par le carnage de Douma

Les attaques du régime à Douma ont fait près de
100 morts et 240 blessés
Alors que les combats se font de plus en plus
virulents à Taëz, dans le sud-ouest du Yémen,
Dimache, à Taez, les équipes du CICR et
pour la reprise de la ville par les forces
du Croissant-Rouge yéménites ont procédé
loyalistes, la situation humanitaire dans
au ramassage de cadavres - A Taez, les
l'ensemble du pays est toujours loin de
cadavres s'amoncellent et à Aden, la
s'améliorer
criminalité augmente
Photo d’archives montrant le palais
Les forces loyalistes, ont engagé la bataille pour
présidentiel à Taëz visé par des frappes
le contrôle de la ville stratégique de Taëz où les aériennes - Les combats ont fait 80 morts
combats ont fait 80 morts en 24 heures
en 24 heures
Secouristes et volontaires ont eu fort à
faire hier soir, après l'attentat meurtrier à
Au moins 19 morts et plus de 120 blessés près
la bombe dans le centre de Bangkok du sanctuaire d'Erawan, prisé par les fidèles et
Attentat à la bombe en plein centre de
les touristes
Bangkok
-  اإلرهابيون مروا من هنا... نجوم في العسكرية5 جلسة
الجيش عند مدخل بحنين بعد القضاء على مجموعة

إحدى جلسات المحكمة العسكرية

الشيخ خالد حبلص قبل  10أشهر
عنصران من قوات االمن المصرية في موقع التفجير
الذي قتل فيه النائب العام المستشار هشام بركات في
القاهرة في  29حزيران الماضي  -مصر :قانون
إقرار قانون مكافحة االرهاب في مصر
لمكافحة اإلرهاب ..أم لخنق المجتمع؟!
عودة سخونة المواجهة على الجبهة التي ألهبها سقوط مدينة
طفالن سوريان اصيبا في الغارة الجوية على دوما
إدلب وانقطاع خطوط اإلمداد عن القريتين ،ما زاد من معاناة
يعالجان في «مستشفى» امس  -الفوعة وكفريا ..إلى
السكان
الحرب درّ!
صبية يقفون على حطام نا ٍد رياضي دمرته غارة جوية تأكيد جماعة «أنصار هللا» التي نجحت في ج ّر «التحالف» إلى
«حرب استنزاف طويلة» في اليمن على َّ
أن الحرب ،بالنسبة
في الحديدة غرب اليمن ،أمس « -أنصار هللا» :الحرب
إليها ،لم تبدأ بعد
لم تبدأ بعد
من القصف على الزبداني  -الزبداني والفوعة وكفريا
تدخل الهدنة رغم الخروقات  37قتيال في الغوطة و13
توافق األطراف المتحاربة في سوريا على تمديد هدنة الزبداني
بقصف دمشق
تقدم ميداني متسارع للجيش اليمني الوطني مدعوما بمقاتلي
من القصف على المناطق اليمنية  -تقدم للقوات الموالية
المقاومة الشعبية في جبهات القتال في محافظات الوسط اليمني
للحكومة اليمنية في وسط البالد والحوثيون وصالح
وما تبقى من مناطق جنوبية
يدفعون بتعزيزات لوقف انهيارهم
مقتل  12شخصا ،وإصابة  70واحتمال تزايد عدد الضحايا في
فتى أصيب بقذائف المسلحين في مستشفى في دمشق
دمشقبسبب استمرار سقوط القذائف
أمس  -هستيريا الصواريخ تضرب دمشق
استمرار المعارك العنيفة في محافظة تعز الجنوبية التي ما
مسلحون موالون لهادي على دبابة غارقة في مدينة
شقرة في محافظة أبين ,أمس األول  -اليمن  :تعز عصية زالت عصية على «التحالف» وداعميه على األرض وذلك بعد
الخرق الميداني الكبير الذي حققه المسلحون جنوبا
على التحالف
عنصر من «حماس» يشارك في عرض عسكري
للحركة في غزة ،أمس  -إسرائيل :إيران تزود حماس أنباء وتقارير اسرائيلية حول استعدادات حركة حماس في قطاع
غزة للحرب المقبلة
بمعدات قتالية متطورة
L'Iran a décidé de fermer son poste-frontière
Un soldat turc monte la garde à la porte de
vers la Turquie après une nouvelle attaque dans
 la frontière entre la turquie et l'Iranl'est de ce pays contre un camion iranien qui a
Fermetture d'un poste-fontière entre l'Iran
été incendié
et la turquie après une nouvelle attaque
Des officiers des forces spéciales turques
Les autorités turques ont arrêté hier dès l'aube
font évacuer la rue lors d’affrontements
au moins une dizaine de jihadistes présumés du avec des militants kurdes, le 10 août, dans
groupe État Islamique (EI) dans plusieurs villes le quartier Sultanbeyli à Istanbul - Ankara
du pays
lutte tous azimuts contre le terrorisme
صورة نشرها التنظيم سابقا للرهينة راكعا أمام ملثم -
مصر  :اعتقال  24من اإلخوان والية سيناء تعدم
الرهينة الكرواتي
الشبكات اإلرهابية تتهاوى في لبنان  -رسالة داعش إلى
أهل السنة في لبنان  :قادمون وسنهدم سجونكم على
رؤوس من سجنكم
لبنان بلد آمن على مستوى التصنيف الدولي لمع ّدل
الجريمة؟!!
معارك عنيفة في تعز وإب وسلسلة غارات للتحالف
طائرة مسيرة تقتل  5من القاعدة
السودان يتهم ليبيا بتهديد أمنه القومي

اعتقال  24عنصرا من جماعة االخوان المسلمين متهمين
بارتكاب أعمال عنف ...أعلن تنظيم «والية سيناء» الفرع
المصري لتنظيم داعش عن إعدام الرهين الكرواتي
تتهاوى الشبكة اإلرهابية الداعشية منذ وقوع اإلرهابي عبد
الرحمن كيالني في قبضة األمن العام
إنتشار الجرائم الفردية وأعمال العنف في مختلف المناطق
اللبنانية من دون تفرقة رغم تأكيد األجهزة األمنية أن معدالت
الجريمة هي أق ّل من مستويات السنة الماضية باإلجمال على
األقل بالنسبة للنصف األول من سنة 2015
اشتباكات عنيفة في تعز
طائرة مسيرة تقتل  5من القاعدة
السودان يتهم ليبيا بتهديد أمنه القومي بإيواء حركة متمردة من
دارفور وتقديم الدعم والمساندة لهم

الصراع على قيادة طالبان ي ّذكي موجة هجمات في
أفغانستان
بدأت قوات الحراك تكتشف أن دول التحالف تامرت
هجوم الحراك الجنوبي على عدن وسيطرته على الموانئ
عليها  -الحراك الجنوبي يطرد اإلصالح والقاعدة  :عدن
والمواقع المهمة في المدينة الجنوبية
لنا
داعش يعدم قائد الحر في ساحة عرسال
داعش يعدم قائد الحر في ساحة عرسال
سلوك الشغب أتى عفويا  -طلعت ريحتكم للقوى األمنية:
خمسة معتقلين ومتظاهر نقل إلى مستشفى الجامعة األميركية
و ّدوا المي عالبيوت
بات األنصار يشكلون تيارا قائما في حد ذاته داخل جبهة
لألنصار (الجهاديون السوريون) دور أساسي في استمرار
النصرة  -األنصار السوريون  :تربة الربيع الجهادي
التنظيمات الجهادية
وحاضنة المهاجرين
الجبهة الجنوبية  :ال تحضيرات إلنشاء منطقة عازلة
عند الحدود األردنية  -الجيش يثبت مواقعه الجديدة في بدأ عملية تثبيت مواقع الجيش السوري ونقاط سيطرته في سهل
الغاب
الغاب  :العملية مستمرة الستعادة الخسائر
تساؤالت حول المصلحة في نقل االهتمام من معركة
العراق يدخل نفقا مظلما والحشد الشعبي في المرصاد لمواجهة
التحرير الى الصراع الداخلي  -العراق  :الحشد في
مشروع التقسيم
مواجهة التقسيم
المالكي قالها مباشرة للعبادي  :سر ونحن سنسير خلفك تأزم الوضع في العراق في ظل اشتباك متعدد األوجه تختلط فيه
األبعاد اإلقليمية بالداخلية مما يهدد البالد بالتقسيم
 العراق يدخل نفقا مظلما  :الحشد في مواجهة التقسيمشهدت محافظة عدن اشتباكات عنيفة بين جميع األطراف
مقاتلون موالون لهادي في تعز أمس  -ذبح وسحل في
المشاركة في الصراع اليمني
تعز اقتحام مواقع في الداخل السعودي
تأجيل إقرار مسألة التدخل العسكري (الجوي) في مدينة سرت
أشار البيان إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية
الليبية في لواجهة داعش
تضمن مساعدة ليبيا  -التدخل العربي في سرت مؤجل
الجيش العراقي يتقدم نحو مركز الرمادي  -القوات
تقدم القوات العراقية نحو مركز الرمادي
العراقية تتقدم نحو مركز الرمادي
طفلة يمنية تعاني من نقص في الغذاء  -السعودية
احتقار واضح ألمن المدنيين في اليمن من قبل جميع األطراف
تقصف ميناء الحديدة  -العفة الدولية  :إحتقار واضح
المشاركة في النزاع اليمني
ألمن المدنيين
إن مخيم عين الحلة هو أكثر المستفيدين من توقيف أحمد األسير
مخيم عين الحلوة بتطلع إلى التخلص من باقي
ومناصريه
اإلرهابيين
وقوع تفجير جديد في بانكوك والشرطة تنشر صورا
تفجير جديد يضرب العاصمة التايالندية
لمشتبه
انتشار ضحايا القصف في سوريا  -المرصد السوري  :قوات النظام استعادت السيطرة على أربع قرى في شمال غرب
سوريا امس في هجوم مضاد على المعارضة ومواصلة قوات
كر وفر في سهل الغاب وقوات النظام تقصف بعنف
النظام قصف دوما
الزبداني ودوما
عناصر من الحوثيين في اليمن  -الحزثيون يحتلون
الحوثيون يحتلون سفارة اإلمارات
سفارة اإلمارات في صنعاء
النيران في ميناء الحديدة بعد قصفه  -اليمن  :طائرات
قصف ميناء الحديدة من قبل قوات التحالف
التحالف تقصف ميتاء الحديدة
تعزيزات عراقية باتجاه بيجي  -مقتل  25من داعش في
عملية قرب بيجي وتعزيزات حكومية كبيرة باتجاه
تعزيزات حكومية كبيرة باتجاه بيجي
المدينة
داعشي يحمل علم التنظيم  -تنظيم الدولة يدعو إلى غزو
تنظيم الدولة يدعو إلى غزو اسطنبول
اسطنبول وإعالن الحرب ضد الخائن اردوغان
جيش النظام يواصل قصف الزبداني ودوما
دخان القصف بتصاعد في الزبداني
أفشل الجيش السوري المرحلة الثانية من مراحل هجوم جيش
أسلحة صادرها الجيش السوري في الزبداني  -الجيش
الفتح ،الذي تقوده جبهة النصرة
السوري يُفشل المرحلة الثانية من الهجوم
مسلحون موالون لهادي في قلعة القاهرة التي تقع على
تنازالت كبيرة قُدمت خالل مفاوضات مسقط
السفح الشمالي لجبل صبر ،في تعز ،أمس  -اليمن:
الصراع على قيادة طالبان ي ّذكي موجة هجمات في أفغانستان

تنازالت كبيرة قُدمت خالل مفاوضات مسقط
مقاتلون من داعش في بيجي  -داعش يستعيد السيطرة
على أجزاء واسعة من بيجي ومصفاتها
قوات عراقية في بيجي  -داعش يستعيد السيطرة على
أجزاء واسعة من بيجي ومصفاتها
أطفال اليمن ضحايا الحرب  -األمم المتحدة  :مقتل نحو
 400طفل في الصراع في اليمن
دمار الحرب في اليمن  -األمم المتحدة  :مقتل نحو 400
طفل في الصراع في اليمن
مخيم اليرموك  -ظهور مرض التيفوئيد في مخيم
اليرموك
موقع التفجير في القامشلي  16 -قتيال و 50جريحا
بتفجير استهدف األكراد في القامشلي
عالم األثار معلقا من رجليه ومن دون رأس  -داعش
يذبح عالم اثار ويعلقه على عمود
جنود ليبيون في بنغازي  -إصابة  12جنديا ليبيا في
اشتباكات في بنغازي
المداهمات في صيدا  -استخبارات الجيش تتوسع في
التحقيق مع األسير ومداهمات في صيدا وضبط أحزمة
ناسفة
نواب طرابلس تحت صدمة اعتقال األسير  -المدينة في
حضن الجيش وال عودة إلى الوراء
إجراءات للجيش اللبناني في صيدا  -صيدا  :ورشة
أمنية واسعة لألمن العام والجيش يستهدف متورطين مع
األسير
األمم المتحدة تصر على ضرورة تغيير السياسة
اإلسرائيلية تجاه فلسطين
محاوالت إلنعاش العملية السياسية األوكرانية ودعوات
لنزع فتيل األزمة
عناصر من القوى األمنية أثناء توقيف أحد ناشطي
طلعت ريحتكن خالل محاولته إزالة األسالك الشائكة في
محيط السراي الكبير
سوريان يحاوالن إطفاء حريف في موقع التفجير
اإلنتحاري في القامشلي  -انتحاري من داعش يضرب
مقرا للقوات الكردية في القامشلي
شرطيون وخبراء جنائيون يجمعون األدلة في موقع
انفجار قنبلة أمام قصر دولمه باتشه التاريخي في
اسطنبول  -مقتل  8جنود وهجوم على قصر في
اسطنبول
القاتل والمقتول  -جريمة مروعة في كترمايا تحصد 4
أشخاص
بقايا سيارات محترقة في موقع التفجير في القامشلي -
داعش يعدم المدير السابق لالثار بتدمر وانتحاري يقتل
 16كرديا في القامشلي
جنديان تركيان في موقع تفجير آلية عسكرية للجيش في
سرت  -مقتل  8جنود أتراك في هجوم لحزب العمال
الكردستاني
Un raid sur la veille ville de Sanaa a
détruit des batiments d'avant le Xie siècle -

سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في مدينة بيجي
سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في مدينة بيجي
قتل نحو  400طفل في اليمن وجند عدد مماثل على أيدي
الجماعات المسلحة في الصراع اليمني
دمار الحرب في اليمن
وجود حاالت إصابة بحمى التيفوئيد في مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطنيين
عملية انتحارية استهدفت مقر قوات األمن الداخلي الكردية في
مدينة القامشلي
داعش يذبح عالم اثار ويعلقه على عمود
إصابة  12جنديا ليبيا في اشتباكات في بنغازي مع ميليشيا
معارضة
مداهمات في صيدا على خلفية اعترافات األسير
نواب طرابلس تحت صدمة اعتقال األسير
مداهمات في صيدا على خلفية اعترافات األسير
األمم المتحدة تصر على ضرورة تغيير السياسة اإلسرائيلية
تجاه فلسطين
استمرار التصعيد الحاد في منطقة النزاع شرق أوكرانيا
عناصر من القوى األمنية أثناء توقيف أحد ناشطي طلعت
ريحتكن خالل محاولته إزالة األسالك الشائكة في محيط
السراي الكبير
عملية انتحارية استهدفت مقر قوات األمن الداخلي الكردية في
مدينة القامشلي
تتواصل الهجمات على الجيش التركي الذي فقد  ٨من جنوده
بتفجير في جنوب شرق تركيا وفي اسطنبول التي شهدت أمس
اطالق نار من قبل مسلحين على عناصر من الشرطة التركية
جريمة مروعة في كترمايا ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من
أسرة واحدة
عملية انتحارية استهدفت مقر قوات األمن الداخلي الكردية في
مدينة القامشلي
شهدت تركيا أمس هجمات جديدة وقعت في قلب اسطنبول وفي
جنوب شرق البالد
Détruire l'héritage culturel du Moyen-Orient

Opération détruire l'héritage culturel du
Moyen-Orient
A Taez, la forteresse médiévale d'alQahira bombardée - Opération détruire
l'héritage culturel du Moyen-Orient
سوريون بتفقدون سيارات دمرت في التفجير اإلنتحاري
في القامشلي أمس
معمل تاميكو لألدوية في ريف دمشق مدمرا  -الحرب
تسلب السوريين أدويتهم  :المرض أصبح باهظ الكلفة
لم يتجاوز عدد المتظاهرين أول من أمس في تحرك
حملة طلعت ريحتكم ال  30شخصا  -لماذا ال ينتفض
اللبنانيون ضد زعمائهم
عناصر من كتائب القسام قرب الشريط الحدودي في
غزة  -اختطاف  4من القسام  :داعش والقاهرة تحت
المجهر

Détruire l'héritage culturel du Moyen-Orient
عملية انتحارية استهدفت مقر قوات األمن الداخلي الكردية في
مدينة القامشلي
إرتفاع أسعار األدوية بنسب تتراوح بين ال  50و% 65
أسباب رضوخ المجتمع اللبناني وضعف تعبيراته الرافضة
اختطاف  4شبان فلسطينيين في شمال سيناء على يد مسلحين
ملثمين
مقتل  23مسلحا حوثيا وقتلى في تفجير استهدف مكتب محافظ
عدن

اثار الدمار في اليمن -
عملية اإلنزال في نينوى  -التحالف الدولي ينفذ أول
عملية إنزال جوي في نينوى ومقتل 150من داعش في
التحالف الدولي ينفذ أول عملية إنزال جوي في نينوى
بيجي
سقوط صواريخ على الجليل مصدرها الجوالن واسرائيل ترد
لحظة سقوط قذيفة على الجليل  5 -صواريخ على
بقصف القنيطرة
الجليل مصدرها الجوالن واسرائيل ترد بقصف القنيطرة
مدفعية الجيش اإلسرائيلي تقصف األراضي السورية في
القنيطرة  4 -صواريخ من الجوالن باتجاه الجليل المحتل سقوط صواريخ على الجليل مصدرها الجوالن واسرائيل ترد
بقصف القنيطرة
الطيران المعادي رد بقصف مواقع للجيش السوري
انفجار سيارة مفخخة في محيط مبنى األمن الوطني في شمال
اثار اإلنفجار شمال القاهرة  29 -جريحا بلنفجار
القاهرة
استهدف األمن الوطني بالقاهرة
معارك ضارية في تعز واألمم المتحدة تنتقد قصف التحالف
قصف قوات التحالف على صنعاء  -معارك ضارية في
لميناء الحديدة
تعز واألمم المتحدة تنتقد قصف التحالف لميناء الحديدة
قتل عشرات المسلحين في وزيرستان
باكستان تعلن قتل عشرات المسلحين في وزيرستان
ما بين اإلرهابي األسير وداعميه حكاية طويلة ...مخاطر تسوية
ما بين اإلرهابي األسير وداعميه حكاية طويلة...
أوضاعهم سياسيا أكبر من إجرامه
مخاطر تسوية أوضاعهم سياسيا أكبر من إجرامه
طفل سوري يفر وسط النار والركام بعد غارة للنظام
على دوما  -أسبوع سوري في موسكو  :المعارضة
أسبوع سوري في موسكو  :المعارضة والنظام وجها لوجه
والنظام وجها لوجه
شرطيون أمام مبنى األمن الوطني بعد استهدافه بتفجير
انفجار سيارة مفخخة في محيط مبنى األمن الوطني في شمال
في القاهرة  -داعش يفجر مبنى األمن الوطني في
القاهرة
القاهرة
نفذ الطيران احلربي السوري عدة ضربات على سوق شعبية
واماكن اخرى في دوما الواقعة في الغوطة الشرقية قرب دمشق
في
رجال االطفاء يحاولون إخماد حريق شب في أحد
هجوم هو االعنف للنظام مند اندالع النزاع منتصف
المباني بعد غارة للنظام على دوما -
الدخان األسود يتصاعد في سماء صنعاء بعد غارات
للتحالف على مواقع الحوثين  -إعتداء على مقر محافظ
إعتداء على مقر محافظ عدن ...و  32قتيال حوثيا بينهم قياديان
عدن ...و  32قتيال حوثيا بينهم قياديان
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les Unités de mobilisation populaire, les milices
chiites irakiennes, servent de substitut à l’armée
régulière, dans la défense de l’État et pour
combattre Daech

Explosion d'une voiture Piégée visant un
batiment de la police au Caire
تحول المظاهرة الى عراك بااليدي مع القوى االمنية ومحاولة
نزع السياج الشائك الفاصل عن السراي ما اوقع جرحى بين
 منهم4 المعتصمين وتم توقيف
عملية انتحارية استهدفت مقر قوات األمن الداخلي الكردية في
مدينة القامشلي
صدت اللجان الشعبية اليمنية هجوما للحوثيين وقوات صالح
على تعز في الوقت الذي استمرت فيه غارات التحالف على
صنعاء وصعدة
سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في مدينة بيجي

Des miliciens chiites irakiens de
l’Organisation Badr défilent à Bagdad lors
d’une parade de la Journée al-Qods, ou
Journée de
Jérusalem, le 25 juillet 2014 L’Organisation Badr, « une milice pas
comme les autres - Les milices chiites
irakiennes, ces
autres acteurs de la lutte contre l’EI
Un milicien irakien des Brigades de la
paix agite un drapeau à côté d’un lanceroquettes pendant les combats contre l’EI
dans la
région de Salaheddine, le 31 août 2014 Les Brigades de la paix, aux ordres d’un
seul homme
Des combattants de la milice Aassaïb Ahl
al-haq à Bassora, mobilisés pour la contreattaque de
Ramadi - Aassaïb Ahl al-haq, l’élève
dépasse le maître - Les milices chiites
irakiennes, ces
autres acteurs de la lutte contre l’EI
Les volontaires chiites de la milice
irakienne Brigades du Hezbollah,
contrôlée par l’Iran, sont entraînés pour
combattre les insurgés
sunnites extrémistes de l’EI - Les Brigades
du Hezbollah, à l’image du Hezb libanais Les milices chiites irakiennes, ces
autres acteurs de la lutte contre l’EI
Un policier se tient devant la façade de
l’immeuble de la Sécurité d’État
endommagé par l’explosion
d’une voiture piégée au Caire - Nouvel
attentat de l’EI au Caire,
près de trente blessés
شباب حملة طلعت ريحتكن يحاولون إزالة األسالك
الشائكة التي تفصلهم عن السراي الحكومي تحت ضغط
 النفايات تعيد تحريك الشارع- خراطيم المياه أمس
والحكومة على عطلتها
 داعش يستهدف أكراد- من انفجار القامشلي امس
 انتحاريا...القامشلي
 استمرار المواجهات- أنصار هادي يتجولون وسط تعز
في اليمن والمبعوث األممي يصل الرياض
مقاتل من وحدات التعبئة الشعبية خالل عملية عسكرية
 ظريف يجدد دعم الحكومة- ضد داعش في الصقالوية
العراقية وداعش يعود إلى بيجي

الرصاص لم يمنع الناس من استعادة وسط بيروت
يقدم قائد الجيش نفسه الحل لألزمة .سياسيون كثر يرون
في ذلك ترشحا شبه رسمي إلى الرئاسة  -هبة شبابية
تتوسع شعبيا
هبة شبابية تتوسع شعبيا  -السلطة كما هي ...قمع
ووعود
التحدي الرئيسي استنهاض مجموعات كثيرة تجدد
انفسها غير معنية بالعناوين السياسية  -السلطة كما هي
قمع ووعود
برأي األجهزة األمنية المندسون هم سبب خطف الحراك
السلمي  -الرواية األمنية  :هل اختطف طابور خامس
الحراك المدني؟
الرصاص لم يمنع الناس من استعادة وسط بيروت
العملية لن تكون سهلة لوجود مقاومة عنيفة من
المسلحين  -الجيش يطلق معركو الريف الشرقي
جولو في جيزان  :التقدم مستمر في الداخل السعودي
بدأ الجيش هجوما لتحرير الصينية التي تمثل منطلقا
استراتجيا لتحرير بيجي
دخان اإلشتباكات يتصاعد من عين الحلوة  -وقف نار
هش في عين الحلوة  -غياب المعالجات إلخراج المخيم
من قبضة اإلرهاب
مزايدة ومراهقة بالسياسة أضعفت موقف سالم -
محاوالت إلسقاط الحكومة من بوابة النفايات
الحلراك المدني يرفض استغالله سياسيا ويحذر من
الفوضى
عين الحلوة  :من ساحة للنضال  ...إلى ملجأ لإلرهابيين
محركات ثالثة لمحاربة الفساد واإلرهاب
من تدريبات الحشد الشعبي أمس في النجف  -الصدر
للتظاهر الجمعو ضد المالكي والعصائب؟
فاتح  313صاروخ المرحلة المقبلة
واجهة مكسورة لمحل في وسط بيروت  ...تشهد على
الهمجية  -وسط بيروت يلملم جراحه ويستعيد الحياة -
عوائق وحجارة في األرض وإشارات سير مقطوعة
رجل يمني يتفقد منزله المدمر في تعز  -الحوثيون
يرفضون خطة التسوية ...ويستهدفون المدنيين في تعز
دبابات تركية تستعد لمعركة مع داعش داخل سوريا
مسلحون في المخيم  -اشتباكات ليلية عنيفة في عين
الحلوة وفتح شيعت عنصرين قتال سابقا
من التشييع  -اشتباكات ليلية عنيفة في عين الحلوة وفتح
شيعت عنصرين قتال سابقا
دخان القصف يتصاعد  -داعش يهاجم أهالي حلب
بالكيماوي
مدرعات سعودية عند حدود اليمن  -طيران التحالف
يشن  150غارة على صعدة
قصف مركز على صعدة  -طيران التحالف يشن 150

حملة طلعت ريحتكم
شعور أركان النظام بخطورة ما يجري
اعتصام حملة طلعت ريحتكم
اعتصام حملة طلعت ريحتكم
الرواية تقول أن متظاهرين بادروا إلى اإلعتداء على األمن
استخدام السلطة السياسية لكافة أشكال الترهيب والعنف بحق
المتظاهرين العزل وذلك في محاوالت فاشلة لفض اإلعتصام
معركة جديدة في ريف الالذقية الشرقي
التقدم مستمر في الداخل السعودي
بدأ الجيش العراقي والحشد الشعبي قصفا عنيفا على ناحية
الصينية لتحريرها
توقف اإلشتباكات بعد التوصل إلى وقف إلطالق النار مع
استمرار التوتر
لبنان أمام مفترق طرق بين فتح الباب على المجهول الواسع من
جهة واستمرار حال االستقرار الهش والتسيير المحدود لشؤون
الدولة من جهة أخرى
الحلراك المدني يرفض استغالله سياسيا ويحذر من الفوضى
تحول مخيم عين الحلوة إلى ملجأ لإلرهاب
محركات ثالثة لمحاربة الفساد واإلرهاب
دعوة مفاجئة من رئيس التيار الصدري ألتباعه في بغداد في
محاولة لضرب نوري المالكي وعصائب أهل الحق اللذين
سيطرا على الحراك الشعبي تقريبا
كشف ايران عن صاروخ فاتح  313مفاده رسالة تهديد
األضرار المادية التي خلفتها مظاهرة طلعت ريحتكم  -عوائق
وحجارة في األرض وإشارات سير مقطوعة
الحوثيون يستهدفون المدنيين في تعز ...وتعزيزات عسكرية
للمقاومة لمعركة صنعاء
تنسيق أميركي  -تركي للهجوم على داعش في سوريا
تجدد اإلشتباكات في مخيم عين الحلوة بين فتح وجند الشام
تجدد اإلشتباكات في مخيم عين الحلوة بين فتح وجند الشام
تعرض بلدة مارع شمال سوريا لهجوم شديد من قبل داعش
حيث سيطر على مواقع استراتيجية
التحالف يشن  150غارة على معاقل الحوثيين في صعدة
التحالف يشن  150غارة على معاقل الحوثيين في صعدة

غارة على صعدة
الحراك الشعبي  :أزمة قيادة وبرنامج  ...فهل ينجح
التصحيح؟
مخاوف ديبلوماسية من أخذ لبنان إلى مهالك عواصف
الشتاء العربي

اليمن  :قتلى مدنيين  ...واشتداد المعارك في تعز
Les avions détournés puis détruits par le
FPLP brulant sur la base aérienne de
Dawson à Zarka, en Jordanie - Le jour
où... le roi Hussein a repris le contrôle de
la Jordanie
شرطي مصري أمام مقر األمن الوطني الذي استهدفه
التفجير في شبرا الخيمة شمال القاهرة أمس -
مصر« :داعش» يستهدف «األمن الوطني»
دخان يتصاعد من دوما بعد غارة جوية أمس  -الجيش
السوري يقترب من حسم معركة الزبداني
داعشي داخل دير مار اليان قبل تدميره كليا وجرفه -
الحريري  :جرائم داعش واألسد وجهان لعملة واحدة
عناصر من الجيش التركي خالل دورية  -مقتل 771
مسلحا كرديا خالل شهر من العمليات التركية
من المناورة برا وبحرا  -مناورة قتالية للجيش وأمن
الدولة
قصف استهدف مواقع للحوثيين في اليمن  -الحوثيون
ينتقمون من أهالي تعز ويرتكبون مجازر
دخان غارة إسرائيلية على القنيطرة  5 -قتلى بغارة
اسرائيلية في الجوالن
بات الشيخ السعودي عبدهللا المحيسني الرقم األول في
ميدان اإلعداد الجهادي  -معسكرات األشبال  :جيل من
األنصار والمهاجرين يستعد لغزو العالم
تمكن الجيش واللجان الشعبية أمس من السيطرة على
مناطق جديدة في العمق السعودي  -السعودية أمام
الخيارات الصعبة هجوم واسع داخل جيزان
L’organisation extrémiste État islamique a
détruit hier le monastère syriaquecatholique de saint Élian à al-Qaryataïne,
en Syrie. Il s’agit d’un des plus anciens
 couvents de la région datant du Ve siècleL’EI détruit le monastère Saint-Élian à alQaryataïne

Heurts entre les manifestants et les forces
de l’ordre mercredi dernier. Comment se
 passera la manifestation d’aujourd’huiDans un climat d’attentisme, les
manifestants dans la rue aujourd’hui

الحراك الشعبي  :أزمة قيادة وبرنامج  ...فهل ينجح التصحيح؟
مخاوف من أخذ لبنان إلى مهالك عواصف الشتاء العربي
تصاعد اإلشتباكات للسيطرة على تعز بين الحوثيين والموالين
للرئيس السابق عبد هللا صالح من حهة واللجان الشعبية من جهة
أخرى فيما يقصف التحالف عددا من مواقع الحوثي
Du 17 au 27 septembre 1970, le monarque
hachémite lance son armée contre les fedayyine
palastiniens. Ces derniers, qui ont au fil des
années sapé son autorité et crée un Etat dans
l'Etat, périssent par milliers
انفجار شاحنة مفخخة في محيط مبنى األمن الوطني في شمال
القاهرة
واصل الجيش السوري و «حزب هللا» التقدم في مدينة الزبداني
داعش يهدم ديرا أثريا بالجرافات في ريف حمص
مقتل  771كرديا خالل شعر من الحملة العسكرية ضد حزب
العمال الكردستاني
مناورة قتالية للجيش وأمن الدولة برا وبحرا
ارتكاب الحوثيين مجازر في تعز ...وطائرات التحالف العربي
تقصف مواقع للحوثيين
غارة اسرائيلية تستهدف محافظة القنيطرة السورية في هضبة
الجوالن
كثرة معسكرات األشبال التي أخذت على عاتقها تجهيز
الجهاديين في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية
تمكن الجيش واللجان الشعبية أمس من السيطرة على مناطق
جديدة في العمق السعودي

L'organisation extrémiste État islamique a
détruit un monastère syriaque-catholique du Ve
siècle dans le centre de la Syrie
La campagne « Vous puez ! » annonce sa
volonté d'organiser une marche - Mercredi
dernier, parallèlement à la réunion d'ouverture
des plis financiers au siège du Conseil du
développement et de la reconstruction (CDR),
qui s'est soldée par un report annoncé par le
ministre de l'Environnement Mohammad
Machnouk, les manifestants de la campagne se

En 1967, des troupes égyptiennes entrent
dans le désert du Sinaï. Les Israéliens
lancent alors une guerre préventive, qui
deviendra la guerre des Six-Jours - Le jour
où... Nasser a démissionné
Des soldats israéliens se tiennent près de
véhicules blindés stationnés dans la partie
 annexée par Israël du plateau du GolanTension sur le Golan syrien suite à des
raids israéliens meurtriers
اثار القصف اإلسرائيلي على قرية في القنيطرة -
اسنشهاد  5سوريين بقصف اسرائيلي على القنيطرة
هل اشتعال الجبهة الجنوبية احتمال ضعيف ...؟ -
قدرات عسكرية نوعية ومناخ سياسي غير مؤات

غربيون يبدون مخاوفهم على االستقرار في لبنان
مناورة قتالية لدورة متدربة من الجيش وأمن الدولة
اليمن  :تبادل اإلتهامات بقصف مناطق سكنية في تعز
والمبعوث األممي يلتقي هادي في الرياض
خسائر لتنظيم الدولة اإلسالمية في األنبار وقصف
بالفلوجة
مقدونيا تتصدى الالف المهاجرين القادمين من اليونان
جنديان اسرائيليان قرب ناقالت جند في الجوالن
السوري المحتل أمس  -غارات على  14موقعا سوريا
شرطي يحرس مصلين خارج مسجد في اسطنبول امس
 تركيا في النفقصورة وزعها «داعش» امس لعملية هدم دير مار اليان
في القريتين « -داعش» يهدم ديرا تاريخيا في القريتين
رتل من الدبابات اإلسرائيلية في حالة جهوزية في
الجوالن المحتل  ٥ -قتلى و٧جرحى بسلسلة غارات
إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع سورية بالقنيطرة
متطوعون موالون للحكومة الشرعية يتلقون تدريبات
قتالية في تعز  -عشرات القتلى في معارك ضارية في
مدينة تعز
قوة اسرائيلية متمركزة بمحاذاة السياج الحدودي  -تحليق
مكثف للطيران اإلسرائيلي فوق مزارع شبعا ومرتفعات
الجوالن
عناصر من داعش داخل الدير بعد هدمه بالجرافات -
داعش يهدم دير مار اليان التاريخي في القريتين
جنود اسرائيليون في موقع سقوط الصواريخ من الجانب

sont heurtés aux forces antiémeute « jusqu'à la
place de l'Étoile
Le 9 juin 1967, un coup de théâtre se produit au
Caire. La guerre des Six-Jours laisse des
séquelles profondes au sein d'un peuple
endeuillé. La « Voix des Arabes » fait alors une
annonce qui chamboule la fierté des Égyptiens
En représailles aux tirs de roquettes dont il
accuse le Jihad islamique et l'Iran, Israël a
déclenché, entre jeudi et hier, des frappes
aériennes contre la partie syrienne du Golan
غارات اسرائيلية تستهدف محافظة القنيطرة السورية في هضبة
الجوالن
تفعيل جبهة الجوالن عسكريا اعاد الى الواجهة مجددا السؤال
عن حدود التصعيد المرتقب في منطقة مرشحة لتكون مكان
االختبار االكثر جدية لمآل الحرب على سوريا ومحور المقاومة
في المنطقة
إبداء اكثر من جهة سياسية قلقها ومخاوفها من اندفاع البلد نحو
الغرق في الفوضى والتظاهرات واالعتصامات وربما أكثر من
ذلك نظرا لألجواء السياسية القاتمة ولحالة االنقسام السائدة
وصوال الى ما يجري في المنطقة
مناورة قتالية للجيش وأمن الدولة برا وبحرا
استمرار اإلشتباكات في عدد من أحياء مدينة تعز ,وفي الوقت
الذي اتهمت فيه اللجان الشعبية الحوثيين بقصف أحياء سكنية
تكبد تنظيم الدولة اإلسالمية خسائر في صفوف مقاتليه في
األنبار
استخدمت الشرطة المقدونية الغازات المسيلة للدموع ضد عدة
االف من المهاجرين حاولوا التسلل إلى هذا البلد
غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع سورية
حقق رجب طيب أردوغان مراده في عرقلة تشكيل حكومة
جديدة ائتالفية بين «حزب العدالة والتنمية» وأحد أحزاب
المعارضة
هدم عناصر تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ـ
«داعش» ،أمس األول ،ديرا مسيحيا تاريخيا وسط سوريا
قتلت مجموعة من اربعة او خمسة اشخاص في غارة اسرائيلية
استهدفت المنطقة المحررة في الجوالن ،تقول اسرائيل انها
المجموعة المسؤولة عن اطالق صواريخ باتجاهها اول امس
قتل العشرات بينهم أطفال في مدينة تعز ،وسط اليمن ،مع
احتدام المعارك بين أنصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه
منصور هادي والحوثيين وحلفائهم من قوات الجيش الموالية
للرئيس السابق علي عبد هللا صالح
تحليق مكثف للطيران اإلسرائيلي فوق مزارع شبعا وتكثيف
قوات اإلحتالل دورياتها الراجلة والمؤللة بمحاذاة السياج
الحدودي
داعش يهدم ديرا أثريا بالجرافات في ريف حمص
غارات جوية إسرائيلية على عدة مواقع سورية

السوري على الشطر المحتل من الجوالن  12 -قتيال
وجريحا بغارات اسرائيلية استهدفت مواقع سورية
بالقنيطرة
قوى األمن تالحق المتظاهرين  -ردود فعل على
التعرض للمتظاهرين ضد األزمات المتراكمة في وسط
بيروت ودعوات إلى سلمية التحرك وعدم اإلحتكاك مع
القوى األمنية
اإلشتباكات في عين الحلوة  -قتلى وجرحى وأضرار
كبيرة في الممتلكات باشتباك بين فتح ومتشددين في عين
الحلوة
السالح بيد رجل أمن  -قتلى وجرحى وأضرار كبيرة
في الممتلكات باشتباك بين فتح ومتشددين في عين
الحلوة
المواجهة مع القوى األمنية  -إلقاء القنابل الدخانية  -رش
المتظاهرين بالمياه  -نقل أحد المصابين
من القصف على دمشق  9 -قتلى بقذائف هاون على
سجن دمشق المركزي

ردود فعل على التعرض للمتظاهرين ضد األزمات المتراكمة
في وسط بيروت ودعوات إلى سلمية التحرك وعدم اإلحتكاك
مع القوى األمنية
هدوء أمني حذر بعد تثبيت إطالق النار اثر اإلشتباكات العنيفة
التي شهدها مخيم عين الحلوة
هدوء أمني حذر بعد تثبيت إطالق النار اثر اإلشتباكات العنيفة
التي شهدها مخيم عين الحلوة
تراشق بالحجارة وقنابل دخانية ومصابون  ..وإصرار على
المطالب
سقوط عشرات الضحايا جراء سقوط قذائف هاون على سجن
دمشق المركزي ومخيم الوافدين في ريف العاصمة السورية
دمشق

الحوثيون يرفضون خطة تسوية اقترحتها حكومة هادي إلنهاء
مقاتلون من أتباع هادي  -تعزبزات عسكرية تصل
الصراع وعزم القوات الموالية لهادي على تحرير كافة المناطق
مأرب تمهيدا لمعركة صنعاء  -الحوثيون يرفضون
اليمنية
خطة تسوية اقترحتها حكومة هادي إلنهاء الصراع
Des accrochages entre les protestataires et les
Les forces de l’ordre ont réagi avec
forces de l'ordre ont fait plus de 16 blessés,
 virulence pour disperser les protestatairesselon la Croix-Rouge libanaise ; les FSI ont fait Samedi, les manifestants ont été réprimés
état de 35 blessés dans leurs rangs
dans la violence
Un membre des secours inspecte les
décombres d’un immeuble à la recherche
Plus de 34 personnes ont été tuées dans les
de victimes des raids aériens du régime sur
bombardements menés samedi par les forces
la ville de Douma - Au moins 34 morts
gouvernementales syriennes sur le fief rebelle
dans l’offensive aérienne du régime sur
de Douma, près de Damas,
Douma
جثتان إحداهما لطفل في أرض مستشفى في دوما عقب
الغارات بالبراميل المتفجرة  -إبادة دوما  :مئات
جدد طيران النظام السوري غاراته على مدينة دوما
الضحايا بالبراميل المتفجرة
صورة الشاب الذي سقط باشتباكات رياض الصلح وبدا
مواجهات بالمياه والرصاص المطاطي والعصي في اعتصام
اثنان من رفاقه يسعفانه  -خالل المواجهات  -أحد
طلعت ريحتكم
عناصر قوى األمن أصيب خالل المواجهات
حصدت االشتباكات التي وقعت بين حركة «فتح» و«جند
مقاتالن من حركة فتح خالل اإلشتباكات في مخيم عين
الشام» و«الشباب المسلم»  3ضحايا و 23جريحا ،فضال عن
الحلوة  -اجتماع طارئ للقيادة الموحدة بسفارة فلسطين
أضرار مادية جسيمة
وجولة ميدانية للتهدئة
يواجه شاحنة تابعة للقوى األمنية قبيل منتصف ليل أمس
في وسط بيروت  -تحول المظاهرة من سلمية سلمية إلى
ساحة مواجهات مع القوى األمنية
صهريجان ضخمان لقوى األمن الداخلي يسلطان
مياههما على المعتصمين في ساحة رياض الصلح -
أحداث حراك طلعت ريحتكم
مجموعات الشغب  :تحاول اغتيال حلم اللبنانيين بالتغيير
مسلحون خالل اشتباكات عين الحلوة  4 -قتلى و 25
قتلى وجرحى في اشتباكات عين الحلوة
جريحا في اشتباكات عين الحلوة  :هل أراد السلفيون

اختبار فتح ؟
شبان يتفقدون مبنى دمر بغارة في دوما أمس األول -
ريف الالذقية يشتعل  :الجيش يلتف على مسلحي الغاب
مسلحون موالون لهادي خالل تدريبهم في ميناء عدن -
«القاعدة» يتم ّدد في عدن
اإلهتداء السياسي يسقط المظلة الحامية لإلستقرار
األمني
حزب الشعب الجمهوري المعارض ينتقد السعي
النتخابات مبكرة في تركيا
لجان الحراسة  ...وحدات فلسطينية تقاوم المستوطنين
اليابان تنضم لتدريبات أميركية فليبنية وسط نزاع على
بحر الصين
تركيا تواصل غاراتها ضد العمال الكردستاني
الجيش التركي ينفي قصف مدنيين في الشمال العراقي
عناصر من جيش اإلسالم يقصفون أجزاء من حي
جوبر  -حرب شوارع في الزبداني

الجيش يلتف على مسلحي الغاب
آخر اإلنجازات الميدانية في اليمن ،تُسجَّل لمصلحة تنظيم
«القاعدة» الذي تم َّكن من التم ُّدد جنوبا ،تحديدا في عدن التي
سيطر عليها المسلحون الموالون للتحالف السعودي قبل أسابيع،
تمهيدا لعودة الحكومة المستقيلة لمزاولة أعمالها من تلك المدينة
طوت الحكومة صفحة الحراك اإلقليمي والدولي وعادت بعد
جلستها األخيرة إلى ركودها
حزب الشعب الجمهوري المعارض ينتقد السعي النتخابات
مبكرة في تركيا مؤكدا فشل المفاوضات بين الحزبين  -بالمقابل
جملة اعتقاالت من قبل قوات األمن التركية
وحدات فلسطينية تقاوم المستوطنين
انضمام اليابان إلى تدريبات يحرية لألغراض اإلنسانية التي
تقودها المتحدة قبالة الفليبين للمرة األولى وسط نزاع على بحر
الصين
تركيا تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في كردستان
العراق
الجيش التركي ينفي قصف مدنيين في الشمال العراقي
تقدم للجيش السوري وحزب هللا في الزبداني

ملحق رقم  – 2كامل الئحة العبارات المرافقة للصور العنفية في النشرات التلفزيونية
العبارات المستعملة والمرافقة للصور العنفية
جدول رقم 22
عثر على المدعو علي عروة زعيتر مصابا بطلق ناري
في صدره  -تبين أنه قتل داخل سيارة
صعدت النصرة ومجموعات مسلحة الهجوم على مواقع
تحت سيطرة الحكومة  -قتال عنيف بين النصرة وقوات
موالية للحكومة
مقتل  11شخصا  -تدافع
إطالق نار على القنصلية األميركية  -فتحت النار على
القنصلية  -اإلرهاب ضرب العمق التركي  -استهدفت
سيارة مفخخة مركزا للشرطة  -قتل مسلحان في
اشتباكات مع الشرطة  -عشرة جرحى وعدد من القتلى
في صفوف الشرطة التركية  -إطالق األكراد النار على
الهيليكوبتر
رئيس العصابة الذي اختطف مارك الحاج  -تهديد وشتم
 قامت العصابة نفسها باإلنقضاض على الدركي إيليرحمة وخطفه وسلب سيارته  -مطلوب بتهم السرقة
والسلب واإلتجار بالمخدرات  -قتل المؤهل أول  -يعتبر
من أخطر رؤساء العصابات

ما تظهره الصورة

مظاهر العنف
الجسدي

صورة القتيل مضرّج بالدماء

جثة  +دماء

قصف عنيف  -انفجارات  -مسلحين على
الجبهة
صور للجثث على األرض

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
جثث

صور متحركة لمداهمات الشرطة  -مسرح
الجريمة  -مكان اإلعتداءات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور بيانية متحركة لعملية اإلعتداء
والخطف  -صورة المطلوب للعدالة وهو
يحمل أسلحة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

عنف أسري  -لتالقي مصيرها األسود على يد زوجها -
أطلق رصاصات حقده عليها  -خرجت من بيتها جثة
وهو الى السجن
سيطرت القوات المدعومة بالتحالف العربي على أغلبية
جنوب البالد
أوقفت الشرطة عددا من األشخاص في سياق مواجهات
مع المتظاهرين رغم إعالن حالة الطوارئ  -مقتل
الشاب األسود برصاص شرطي أبيض

صور المتظاهرين  -الشرطة األميركية

إرهاب داعش يتهاوى في الزبداني

صور قصف  -دبابات  -مقاتلين يطلقون
النار (إعالم حربي)

يوم دام في تركيا
تركزت العمليات شرقا  -السيطرة على عدد من األبنية -
قتال داخل األماكن المبنية  -تتقدم المدرعات وعناصر
المشاة  -فيتم قضم المناطق داخل المدينة  -تطهيرها من
العناصر التكفيرية  -تعمل الجماعات المسلحة على
تفخيخ المنازل قبل الخروج منها
توقيف اإلرهابي  -تجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات
انتحارية  -نشاط ارهابي  -تنفيذ عمليات ارهابية ضد
الجيش  -مشاركته في اإلعتداء على الجيش  -تمويل
عمليات ارهابية
اشتباكات عنيفة  -تمكنت اللجان الشعبية من تفجير الية
قبل وصولها إلى هدفها  -قصف سالح الجو السوري
مواقع المسلحين  -قُتل أحد القياديين في حركة أحرار
الشام  -إطالق مئات القذائف على الحواجز المحيطة
بكفريا و منازل المدنيين  -استهدفت الجماعات المسلحة
ملجأ لألهالي  -تفجير نفق كان يجهزه المسلحون
سلسلة هجمات  -استهداف القنصلية االميركية ومركزا
للشرطة  -استهدف هجوما بسيارة مفخخة مركزا
للشرطة  -ما أسفر إلى اصابة عدد من األشخاص -
مواجهات بين قوات األمن ومسلحين
مواجهة الجماعات المسلحة  -اللجان الشعبية أفشلت
جميع محاوالت المسلحين في تحقيق اختراق على امتداد
جبهات القتال  -استشهاد وجرح العديد من المواطنين -
اطالق المسلحين قذائف على المدينتين
أقدم علي الزين على قتل زوجته سارة األمين ب 17
رصاصة من بندقية
نشر جيش الفتح المعارض فيديوهات لمقاتليه في محيط
بلدتي الفوعة وكفريا في هجوم على الزبداني  -اللجان
الشعبية تصدت لهجوم من مقاتلين معارضين  -سقوط
عشرة قتلى في البلدة
أدخلت جثة الفتى السوري إلى المستشفى  -راه والده
مشنوقا بحزامه  -الطفل قضى شنقا والتحقيقات مستمرة
 لمعرفة إذا كان الطفل انتحر أة انتُحرطائرة حربية تابعة للنظام تسقط فوق مدينة أريحا وتقتل
أكثر من  30شخصا  -الطائرة السورية التي سقطت
أثناء قصفها مدينة أريحا  -تسببت بمجزرة إنسانية -
ميدانيا أيضا استمرت المعارك في سهل الغاب وجسر
الشغور  -تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام

صور دماء على األرض  -مسرح الجريمة
صور للدبابات

صور لمكان اإلعتداءات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

انفجارات عنيفة  -قصف عنيف  -عناصر
من حزب هللا يطلقون النار  -دبابات  -صور ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
عبوات متفجرة داخل المنازل
ال يوجد مظاهر
صور لدبابات الجيش  -صور مسلحين
يحملون أسلحة  -صور بيانية لعملية التوقيف عنف جسدي

صور للجان الشعبية  -دبابات  -دمار -
انفجارات قوية  -أسلحة وذخائر

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للشرطة التركية  -طائرات حربية -
دمار  -مكان اإلعتداءات
صور دبابات -اليات عسكرية وهي تقصف
 قصف عنيف  -مقاتلي حزب هللا خاللإطالق النيران  -جثث المسلحين  -كمية من
الذخائر واألسلحة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع الجريمة  -دماء

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المسلحين  -انفجارات  -دبابات -
اليات تقل المسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صورة لجثة الطفل وعالمات الشنق ظاهرة
على رقبته

جثث

صور الدمار  -اثار القصف  -مصابين -
جثث  -مسلحين في المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

بمؤازرة حزب هللا وفصائل إسالمية
شنت القوات الموالية للحكومة هجوما واسعا إلستعادة
قاعدة العند الجوية  -نشر مئات الجنود من دول الخليج
حول عدن
عملية للقوات الخاصة الروسية  -مقتل  6متمردين في
القوقاز الروسي
العثور على جثة الطفل مهدي سالمة الذي كان فقد في
صيدا
واشنطن تشن غارات لحماية حلفائها في سوريا والقاعدة
تخطف المزيد منهم
الواليات المتحدة تشن غارات ضد من يستهدف
المعارضين المدربين على يدها  -النصرة ترد بخطف
بخطف عناصر جديدة من بينهم
بركان الفرات غرفة عمليات عسكرية بين األكراد
والعرب في مواجهة الدولة اإلسالمية لمنعها من دخول
الحسكة  -معسكر للمقاتلين  -الدافع األساسي للمقاتلين
الثأر لعائالتهم وعشائرهم  -الذين تمت تصفيتهم و
ذبحهم من قبل داعش
ُ
انفجار عبوة جنوب شرق تركيا  -قتل  3جنود أتراك -
الهجوم نسب إلى متمردين من حزب العمال الكردستاني
 تفجير قافلة عسكرية عن بعدنفذت السلطات الباكستانية حكم اإلعدام شنقا بحق شفقت
حسين  -حكم عليه بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر
سقوط قتلى بينهم عشرات رجال األمن في تفجير
استهدف مسجدا جنوب السعودية
تبني داعش الهجوم على مسجد قوات الطوارئ في
منطقة عسير  -مقتل  13شخصا في تفجير استهدف
مسجدا  -فجر انتحاري حزامه الناسف  -أكبر هجوم منذ
سنوات
تقدم ميداني لداعش في حمص  -مواجهة ميدانية -
داعش يسيطر على مدينة القريتين في حمص  -معارك
عنيفة ضد قوات النظام ومسلحين موالين لها
يواصل داعش التطهير الديني ضد المسيحيين
األشوريين  -التنظيم يدمر الكنائس وينكل بأهل القرى
المسيحية  -التنظيم المتطرف هاجم عدة قرى في الحسكة
 خطف أهل القرى  -الخراب عام في البلدة  -البيوتمهدمة
مزيد من التقدم للقوات الموالية لهادي  -عمليات تعقب
المتمردين الحوثيين
السائق خطط مع الزوج لقتل الزوجة  -قتل فاطمة
تنظيم داعش يخطف  230مدنيا  -عمليات دهم للمدينة
بعد طرد قوات النظام  -اعتقال عائالت  -المعارك
تكثفت في المنطقة  -تحقيق أممية في الجرائم الكيميائية
أعلن البنتاغون أن الواليات المتحدة سلمت السلطات
الكردية العراقية زوجة أبة سياف الذي قتل في هجوم
للقوات األميركية الخاصة في سوريا
عمل المرأة مختلف بين القاعدة وداعش  -الدور الميداني
للمرأة  -لنساء داعش مهام التجنيد وجمع األموال -

صور لعمليات التحالف الجوية (الغارات) -
صور األسرى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعمليات التحالف الجوية (الغارات) -
صور األسرى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المقاتلين  -أسلحة  -التدريبات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -دمار
صور الليات القوات الخاصة الروسية -
مكان العملية

صور للدبابات -القصف

صورة لموقع التفجير

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع التفجير  -أضرار  -دماء على
الحائط

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمقاتلي داعش  -التقدم الميداني

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -الدمار  -اثار الهجوم -
بيوت مهدمة
صور للمقاتلين  -اليات عسكرية  -الدبابات
تمثيل جريمة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -الدمار  -التقدم الميداني

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -العملية الخاصة
صور نساء القاعدة وداعش يحملن السالح -
التدريبات على القتال

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

الترويج للتنظيم عبر اإلنترنت  -اعتقال المخالفات -
نساء داعش يعدون أوالدهن للقتال  -اغتيال أزواجهن
المعارضين  -إقامة عالقات جنسية مع شخصيات مهمة
لقتلها
مقتل  3متمردين في اشتباكات مع قوات األمن التركية -
هاجموا قوات األمن باألسلحة والمتفجرات والصواريخ
قتل  3جنود إماراتيين مشاركين في التحالف العربي ضد
صور للدبابات  -الجنود  -اليات عسكرية
المتمردين الحوثيين
مقتل أكثر من  44في هجمات لحركة طالبان  -تبنت
صور للجنود  -مكان الهجوم  -األضرار
اإلعتداء الثاني مما أدى إلى مقتل أكثر من  20من
المادية
طالب كلية الشرطة األفغانية
طعن المدعو ح.ن.أ والدته عدة طعنات بالسكين  -لكنها
ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجروحها  -توقيف
المشتبه فيه
تواصل الفصائل المعارضة تقدمها في سهل الغاب
بعد  45يوما على مجزرة كوباني  -اإلجتياح الدامي
لداعش  -أمطر المدينة وسكانها رصاصا  -أسوأ مجزرة
شهدتها كوباني  -قتل فيها  165شخصا  -استعراض
للقوة من داعش
القوات الموالية للحكومة تسيطر على زنجبار  -تستمر
قوات هادي المدعومة جوا وبحرا بالتقدم جنوب اليمن -
استبقت قذائف المعارضة  -سقط عشرات القتلى في
قصف نظامي أعقب سقوط قذائف على أحياء العاصمة -
غالبا ما يستهدف المعارضون أحياء سكنية بالقذائف -
تقصف قوات النظام مناطق المعارضة بالمدفعية
والطيران -اتهام النظام بلرتكاب جرائم حرب ضد
المدنيين
قتل  5عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة في غارة
نفذتها طائرة من دون طيار  -تمكنت القوات الموالية
لهادي من السيطرة على غالبية الجنوب بدعم بري
وجوي من قوات التحالف
اندلع حريق كبير  -إصابة أم وأطفالها األربعة
خطف ابنته القاصر  -تعرضت لإلغتصاب  -الخاطف
عمد إلى تخديرها
تسبب سقوط قذائف على أحياء مدينة الالذقية بمقتل
وجرح مدنيين  -ارسال مقاتالت كي تقصف مواقع
داعش في سوريا
استهدف هجوم بالسالح الكيميائي قبل أيام  -تبنى داعش
تفجير شاحنة مفخخة  -مقتل  54شخصا  -جرح مئة
على األقل  -يعد الهجوم األشد دموية منذ أشهر
فرقة عسكرية يقاتل النساء والرجال معا في صفوفها -
عمليات عسكرية
يعودون في نعوش  -مراسم وداع 68 -جثة قتلهم
داعش  -مجازر داعشية جديدة
سلسلة من انفجارات ألغام  -أدت إلى بتر أطراف جنديين
كوريين جنوبيين
القصف تجدد على الفوعة وكفريا والزبداني  -عاد

صور للمسلحين  -قصف المدفعية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المقاتلين  -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المقاتلين  -الدمار  -الجرحى  -القتلى
 -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور المقاتلين  -الدبابات  -االليات
العسكرية
صور لألوالد المحروقين  -الحروق بادية
على وجوههم وأجسادهم

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور الدمار

صورة لمقاتلة حربية
صور للدمار  -موقع التفجير
صور للمقاتلين والمقاتالت  -التدريبات
العسكرية
صور للنعوش
صورة لإلنفجارات
صور للقصف  -المسلحين  -اإلنفجارات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر

القصف المدفعي العنيف  -اندلعت اشتباكات
أقدم داعش على صلب  12شخصا في ليبيا  -تواصلت
المعارك بين عناصر التنظيم ومسلحين من المدينة -
الدعوة إلى حمل السالح ومقاتلة المجموعة المتطرفة
المعارك عادت إلى الزبداني  -شن النظام أعنف
الحمالت على الغوطة الشرقية  -سقط عشرات القتلى في
غارات على سوق شعبي في دوما
مقتل وزير داخلية اقليم البنجاب في العملية اإلنتحارية -
أدى التفجير إلى انهيار سطح المبنى
دوما غارقة بالدماء أمام أنظار الموفد األممي للعمليات
اإلنسانية
دوما غارقة بالدماء أمام أنظار الموفد األممي  -ارتكب
النظام السوري مجزرة  -غارات جوية  -قد تكون
األعنف  -قتل ما ال يقل عن مئة شخص  -جُرح أكثلر
من 200
قتل أكثر من  80شخصا في تعز  -مقتل جنديين
سعوديين في مواجهات على الحدود مع اليمن
قتل وجرح عدد من األشخاص  -انفجار قنبلة  -التفجير
استهدف أجانب  16 -قتيال
بدأ أحمر داميا عندما وقع حادث سير مروع  -اصطدام
الباص بالحائط  -مقتل ثالثة أشخاص  -جرح  18اخرين
 نقل الجثث والجرحى إلى المستشفياتدعتهم إلى العمل على فتح اسطنبول  -أردوغان متهم
ببيع تركيا للصليبيين والواليات المتحدة  -محذرا من
سقوط تركيا في يدهم ما لم يتحرك اإلسالميون
ساحة رياض الصلح تتحول مسرحا للمواجهات بين
القوى األمنية ومعتصمي حملة طلعت ريحتكن
جديد فظاعات داعش اإلجرامية التنظيم المتطرف يطعم
النساء أوالدهن
تحولت األمور إلى مواجهات أكثر عنفا بين القوى
األمنية والمتظاهرين  -الشبان اعتقلوا وجرى تهديدهم -
القولى األمنية دفعت بالمعتصمين بشكل كبير  -زاد عدد
المعتقلين  -أحد المصابين حالته خطرة  -اعتداء بالعصي
من القوى األمنية على رؤوس المتظاهرين
تتواصل المعارك والتفجيرات  -مقتل عشرات من
القوات السورية  -تفجير  -استمرار المعارك  -تقدم
القوات النظامية في قرى منطقة سهل الغاب  -تكثف
الفصائل المقاتلة هجماتها  -قتل عشرات من المقاتلين
األكراد في هجوم انتحاري بعربة مفخخة  -جرائم داعش
 أعدم التنظيم المدير السابق لالثار في تدمر  -بقطعالرأس
داعش يطعم النساء أوالدهن  -عمليات القتل  -من الذبح
 قطع الرؤوس  -الصلب  -اوصلها إلى أكل لحومبعضها البعض  -قال عنصر من داعش أنكن أكلتن لحم
أوالدكن  -يذبحون األطفال ويقطعونهم ثم يطبخونهم
قتل  8جنود أتراك  -في هجوم ألقيت مسؤوليته على
حزب العمال الكردستاني  -بعدما تركزت الضربات
الجوية التركية على الحزب  -اعتقال مسلحين في
اسطنبول هاجما بالقنابل اليدوية والرصاص عناصر من

عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
صور للقصف  -الدبابات  -المسلحين -
األسلحة  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للجثث تحت األنقاض  -الدمار -
انتشال الجثث

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للباص المحطم  -الجثث  -الدماء على
األرض  -الجرحى

جثة  +دماء

صور لموقع التفجير -األضرار المادية
صور للدمار

دخان القصف  -األبنية المدمرة

صور للمقاتلين يحملون األسلحة
المواجهات بين القوى األمنية والمتظاهرين
 -الضرب

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -المعارك  -األسلحة -
القصف  -المدفعية  -الدمار  -موقع التفجير
 -جثة معلقة على على عامود

جثث

شهادات حية لأليزيديين عن معاناتهم

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان  -موقع الهجوم

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

الشرطة
قتل عنصر من حرس الحدود  -أعدمت السلطات
السعودية يمني أدين بقتل ضابط سعودي
عشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة في القاهرة
خالف على إرث عائلي يغرق كترمايا بالدم  -هول
الجريمة الرباعية  -أودت بحياة  4أشخاص من عائلة
واحدة  -أقدم على قتل  -قام القاتل باإلنتحار من خالل
إطالق النار عاى نفسه
عشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة في القاهرة -
تلفيات جسيمة في المبنى ومنازل المدنيين  -الهحوم
اإلرهابي يأتي ضمن سلسلة هجمات بسيارات مفخخة
شهدتعا القاهرة  -اختطاف مهندس كرواتي وذبحه
اسرائيل تغير على القنيطرة بعد صواربخ الجليل وتحمل
طهران ودمشق المسؤولية
داعش يهدم دير مار اليان التاريخي بعد سيطرته على
مدينة قريتين في ريف حمص
تصاعد التوتر في هضبة الجوالن السورية  -سقوط قتلى
في سلسلة غارات إسرائيلية  -اسرائيل تقصف  14هدفا
داخل األراضي السورية  -استهداف الخلية التي قصفت
الجليل  -رفعت اسرائيل حالة التأهب
داعش يهدم دير مار اليان التاريخي  -دير مار اليان
مسرح جديد لجرائم داعش  -مستخدما الجرافات هدم
التنظيم المتطرف الدير  -الدير تحول ركاما
حركة أحرار الشام تحاصر الفوعة وكفريا  -تشديد
الخناق على قريتين في إدلب  -الزبداني محاصرة لكن
الحزب يخوض أشرس معركة هناك
اشتباك مع القوى األمنية  -استخدمت القوى األمنية
العصي  -هناك عدد من اإلصابات  -ضرب على الرأس
 حاالت من اإلختناق نتيجة رمي القنابل المسيلة للدموع عدد من المتظاهرين تعرض للدفعال تزال اإلشتباكات باألسلحة الخفيفة متقطعة  -إطالق
نار من قبل حركة فتح  -الهدنة لم تصل إلى خواتيمها -
تعرض لعملية إغتيال  -إطالق النار األول أدى إلى
جرح ثالثة أشخاص  -إطالق النار الثاني أدى إلى مقتل
الفتى مصطفى صالح  -قتيالن وعدد من الجرحى -
تمددت رقعة اإلشتباكات
جنود أميركيون يحبطون عملية لمتطرف جنوب فرنسا -
تمكن عسكريون أميركيون من السيطرة على مسلح
مدجج بالسالح  -أطلق النار في القطار وجرح اثنين
منهم  -كان بحوزة المسلح رشاش ومسدس وأداة قاطعة
 كان يستعد على األرجح الرتكاب مجزرةقتل عشرين مدنيا على األقل جراء غارات جوية
وقصف عنيف لقوات النظام السوري على دوما  -ويأتي
ذلك بعد شن قوات النظام سلسلة غارات جوية األحد
الماضي تسببت بمقتل  107على األقل  -منددة بالقصف
المدمر والوحشي
إعتداء داعش المستمر على كل من يخالفه العقيدة  -هدم
دير مار اليان في ريف حمص  -تدمير الدير  -اعتدى

صور للدمار  -اثار القصف  -أألبنية
المهدمة
صور لموقع التفجير
صور لموقع الجريمة  -الجثث على األرض
 دماءموقع التفجير  -األضرار المادية  -األبنية
المتضررة  -جثة الرهينة المذبوح  -صور
مسلحي داعش  -اليات عسكرية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

جثة  +دماء

صور للطائرة الحربية  -القصف  -الغارات

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للطائرة الحربية  -القصف  -الغارات
 -الجنود  -االليات العسكرية  -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدير المدمر  -الركام  -مسلح من
داعش

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للصواريخ  -القذائف  -المسلحين -
المقاتلين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لإلشتباكات مع القوى األمنية  -رش
المتظاهرين بالمياه  -القنابل المسيلة للدموع

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
صور للفصائل المسلحة  -أمكنة اإلشتباكات عنف جسدي

صور للجرحى  -مكان اإلعتداء

صور للقصف  -ذعر في صفوق المواطنين
صور للدمار  -عملية الهدم

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

على أضرحة ومساجد نقشبندية
عثر على المدعو علي عروة زعيتر بطلق ناري في
صدره  -تبين أنه قتل داخل سيارة
المسلحون  -الخاطفون  -طلب الخاطفون فدية مالية -
العصابة  -الرهينة مارك الحاج  -تم إقتياضه
حربين على جبهتين مختلفتين  -متمردين أكراد -
استهداف القنصلية األميركية في اسطنبول  -هجوم
بسيارة مفخخة يستهدف مركز للشرطة  -مقتل 3
شرطيين  -صدامات بين قوات األمن ومسلحين  -فتح
مقاتلين النار على هيليكوبتر
مقتل  9أشخاص  -سيارة مفخخة  -تبنى تنظيم الدولة
اإلسالمية الهجوم  -منفذ الهجوم سوداني
صعدت النصرة ومجموعات مسلحة الهجوم على مواقع
تحت سيطرة الحكومة  -قتال عنيف بين النصرة وقوات
موالية للحكومة
مقتل  11شخصا  -تدافع
إطالق نار على القنصلية األميركية  -فتحت النار على
القنصلية  -اإلرهاب ضرب العمق التركي  -استهدفت
سيارة مفخخة مركزا للشرطة  -قتل مسلحان في
اشتباكات مع الشرطة  -عشرة جرحى وعدد من القتلى
في صفوف الشرطة التركية  -إطالق األكراد النار على
الهيليكوبتر
رئيس العصابة الذي اختطف مارك الحاج  -تهديد وشتم
 قامت العصابة نفسها باإلنقضاض على الدركي إيليرحمة وخطفه وسلب سيارته  -مطلوب بتهم السرقة
والسلب واإلتجار بالمخدرات  -قتل المؤهل أول  -يعتبر
من أخطر رؤساء العصابات
عشرات الضحايا في أريحا في ريف أدلب
بعدما أصبح داعش خطرا وجوديا في العالم العربي -
لمنع وصول التهديد والخطر الداعشي إلى أوروبا -
المخاطر الملموسة لوقوع أعمال إرهابية في العاصمة
اإليطالية  -بتهمة تقديم الدعم المادي لداعش  -اعتقل في
األردن لإلشتباه به بتقديم الدعم المادي لداعش  -اعترف
بقيام التنظيم بقطع الرؤوس وعمليات القتل الجماعي
قتل أكثر من  20شخصا وأصيب العشرات  -من جراء
سقوط طائرة حربية للجيش السوري  -ففيما أكدت
مصادر أن قوات المعارضة استهدفت الطائرة
بالمضادات األرضية في أثناء تنفيذها غارة فوق أريحا -
بموازاة ذلك تتواصل المعارك بين قوات النظام وجيش
الفتح على أطراف جسر الشغور وسهل الغاب  -ما أدى
إلى مقتل العشرات من الطرفين
المتهمين بتفجير مسجد اإلمام الصادق  -الذي أودى
بحياة  26شخصا  -جرح  - 286هو تسلم الحزام
الناسف
إعدام شاب باكستاني شنقا الرتكايه جريمة عندما كام
قاصرا  -شنق على الرغم من اإلنتقادات الدولية  -اتهم
بقتل طفل

صورة للقتيل مضرّج بالدماء
صور بيانية متحركة لعملية الخطف وكيفية
دفع الفدية المالية  -صور للخاطفين
المفترضين مسلحين

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور متحركة لدبابات  -طائرات حربية -
مداهمات الشرطة  -مسرح الجريمة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

قصف عنيف  -انفجارات  -مسلحين على
الجبهة
صور للجثث على األرض

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
جثث

صور متحركة لمداهمات الشرطة  -مسرح
الجريمة  -مكان اإلعتداءات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور بيانية متحركة لعملية اإلعتداء
والخطف  -صورة المطلوب للعدالة وهو
يحمل أسلحة
صور للضحايا  -الثار الدمار نتيجة القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لداعش  -للدبابات  -التفجيرات -
الطائرات الحربية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار نتيجة سقوط الطائرة والقصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لألضرار والدمار نتيجة التفجير -
الدماء

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

اإلرهاب يضرب في أبها السعودية
نفذوا حقدهم  -انتحاري فجر نفسه في جموع المصلين -
تسبب بسقوط أكثر من  20شخصا بين شهيد وجريح -
تبناه تنظيم داعش  -عثر في الموقع على أشالء يعتقد
أنها ناتجة عن تفجير بأحزمة ناسفة  -مقتل اثنين من
المصابين من قوات الطوارئ
طفلة ضحية الضرتين وتمثيلية جريمة المتن السريع
شجار عائلي بين ضرتين أودى بحياة طفلة رضيع -
توفيت طفلة األشهر الثالثة  -بعدما سقطت أرضا من
يدي والدتها  -الفلة الرضيع على األرض مضرجة
بالدماء
إعادة تمثيل جريمة يوم األربعاء  -قتلت السورية فاطمة
 جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر واخر في القدم -كما أصيب الزوج بعيار ناري في فخده
التنظيم سيطر على البلدة منذ يومبن  -إثر اشتباكات
عنيفة بينه وبين القوات الحكومية  -حركة نزوح واسعة
اصطدام حافلة  -تنقلب مرات عدة  -موقعة الركاب بين
قتيل وجريح
القريتين تهوي بيد تنظيم الدولة اإلسالمية  -شهدت
القريتين عمليات خطف ألهلها بالجملة  -يزداد التخوف
من عمليات إبادة إنسانية
نشر جيش الفتح المعارض فيديوهات لمقاتليه في محيط
بلدتي الفوعة وكفريا ردا على هجوم الجيش السوري
على الزبداني  -المعركة لن تتوقف  -اللجان الشعبية
تصدت لهجوم من مقاتلين معارضين  -سقوط عشرة
قتلى في البلدة
اإلعدام لزوج سارة األمين األبناء يبتسمون
في التاسع عشر من أيار الماضي أقدم علي الزين على
قتل زوجته ب  17رصاصة  -صدور القرار الظني
بإعدام علي الزين
مسلحون يعترضون موكب المطران خليل علوان -
يطالبون باإلفراج عن زوجة محمد جعفر على خلفية
حادث الشاب مارك الحاج موسى  -اعترضت ثالث
سيارات على متنها مسلحون موكب المطران

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية -
الدماء على الحائط  -الجرحى
صور لتمثيل الجريمة
صورة للطفلة مضرجة بالدماء  -أشالء من
دماغها على األرض

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

تمثيل جريمة
صور للدبابات  -القصف المدفعي  -مسلحي
داعش
صور للشاحنة المحطمة  -الجثث على
األرض  -الجرحى  -الدماء

دماء

صور لمسلحي داعش  -الدبابات  -األسلحة
والذخائر

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمسلحي جيش الفتح  -الدبابات -
االليات العسكرية  -القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمسرح الجريمة  -الدماء

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمزل المحروق

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار  -اثار القصف  -الجرحى في
المستشفيات  -الجثث  -القصف  -غارات
الطائرات الحربية  -المقاتلين  -قصف
للدبابات
صورة للرهينة وبجانبه عنصرا يحمل سكينا

جثث
ال يوجد مظاهر

عائلة سورية الجئة تفقد طفلها حرقا
هدنة مؤقتة في الزبداني وقصف يستهدف دمشق
هربوا من الموت لتالحقهم المصائب  -توفي حرقا  -نقل
الطفل المتوفي إلى المستشفى
قذائف في قلب دمشق توقع قتلى وجرحى  -قتل ثمانية
أشخاص على األقل وأصيب ستون اخرون  -إثر سقوط
عدد من القذائف الصاروخية على العاصمة  -أكثر من
 40قذيفة صاروخية  -قصف إرهابي على أحياء دمشق
 حلقت طائرات بكثافة في سماء دمشقنشر فرع والية سيناء المصرية التابع لداعش صورة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار والقصف

عبر تويتر تظهر ذبحه رجال كرواتيا
الزبداني هدنة مؤقتة لحل دائم
عشرات الضحايا بتفجير إرهابي في مدينة الصدر
الهدنة تقضي بوقف القتال في المدينة  -في مقابل وقف
القصف على بلدتي الفوعة وكفريا  -المسلحون 1500 -
قذيفة على كفريا والفوعة
إرهاب داعش يضرب في مدينة الصدر حاصدا عشرات
الضحايا بين قتيل وجريج  -أعلن داعش مسؤوليته عن
التفجير الضخم الذي هز مدينة الصدر  -مقتل 60
شخصا وإصابة نحو  - 200شاحنة مفخخة انفجرت
قرب سوق للخضار
ينتشر تنظيم داعش اإلرهابي على مواقع التواصل
اإلجتماعي  -يحارب التنظيم على جبهات اإلنترنت -
تنشر فيديوهاته اإلجرامية وتبث التحريض والتطرف
دارت اشتباكات بين الجيش السوري وحزب هللا من جهة
و المجموعات المسلحة من جهة أخرى  -قصف
بالمدفعية  -استشهاد شاب وطفلة وجرح اخرين جراء
اعتداء الجماعات المسلحة على المناطق السكنية -
صدت اللجان الشعبية هجوما للمجموعات المسلحة -
أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين
أعنف المواجهات في الزبداني والحزب يسيطر على
الحي الغربي
انهيار الهدنة  -واصال تقدمهما في المنطقة محققين مزيدا
من اإلنجازات  -السيطرة على عدد من األبنية  -إثر
مواجهات مع الجماعات المسلحة  -عمليات اقتحام
ومطاردة من قبل الجيش والمقاومة بغية تطهيرها  -في
المقابل استأنف جيش الفتح قصف مدينتي القرية والفوعة
بالقذائف  -دمرت لهم دبابتين مصفحتين بواسطة
صاروخين  -فيما قصف سالح الجو السوري تجمعات
المسلحين
التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق
في الكويت  -الذي أودى بحياة  26شخصا وإصابة 226
الزبداني تدخل في مرحلة التصفيات النهائية
الجيش السوري وحزب هللا يحرزان تقدم في مدينة
الزبداني  -يسيطران على مزيد من األحياء  -وحدات
من الجيش السوري بالتعاون مع حزب هللا أحكمت
السيطرة الكاملة على حي الزهرا  -تضييق الخناق على
اإلرهابيين  -مقتل عدد من أفراد التنظيمات اإلرهابية -
القضاء على بؤر التنظيمات اإلرهابية  -دان مبعوث
األمم المتحدة إلى سوريا القصف الجوي على دوما
وأودى بحياة مئة مدني
داعش يصلب بعد قطع الرؤوس  -أقدم داعش على
صلب  12شخصا وفصا رؤوسهم عن أجسادهم في
مدينة سرت  -قتل التنظيم  22جريحا  -مذبحة سرت -
تشهد سرت معارك عنيفة بين مسلحين من البلدة وتنظيم
داعش  -القصف الجوي  -عشرات القتلى والجرحى -

عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
صور للمقاتلين
ال يوجد مظاهر
صور لمكان التفجير  -الدمار نتيجة اإلنفجار عنف جسدي
صور للمسلحين  -قصف المدفعية  -الدخان
نتيجة القصف والقذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمكان التفجير  -الدمار نتيجة اإلنفجار ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
 الجرحىصور لعناصر من تنظيم داعش  -القصف
المدفعي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -قصف المدفعية  -الدخان
نتيجة القصف والقذائف
صور للمسلحين على الجبهة  -قصف
عنيف  -المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين على الجبهة  -قصف
عنيف  -المواجهات  -الدخان نتيجة القصف
العنيف  -الدمار
صور لموقع التفجير  -الدماء  -األضرار
نتيجة التفجير
صور للمقاتلين  -عمليات القصف  -القذائف
 -الدمار نتيجة القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين -عمليات القصف  -القذائف
 -الدمار نتيجة القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمسلحي داعش  -الجثث المصلوبة
والمقطوعة الرأس

جثث

يتعذر إحصاء عدد الضحايا
صور لزعيم تنظبم فتح اإلسالم ومسلح خلفه
 دخان القصف واإلشتباكات  -الجيشاللبناني  -الدمار نتيجة القصف أو
اإلشتباكات

شاكر العبسي نجم معركة نهر البارد  -أحمد األسير نجم
معارك عبرا  -اإلرهابيان خاضا أعنف المعارك في
وجه األجهزة األمنية
تحولت سميحة وشقيقاها من أطفال سوريين يلعبون
ويلهون بعيدا عن شوارع الموت في سوريا إلى جثث
محترقة  -أوالدها الثالثة الذين قتلوا جسدا وروحا هم من
صور لجثة ملفوفة بقماش  -البيت المحروق
سيحرقون قلبها وقلب والدهم
استعاد الجيش السوري  4قرى في سهل الغاب  -بعد
اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية  -الطيران
الحربي السوري شن عشرات الضربات الجوية على
أجزاء من سهل الغاب  -اشتداد الضربات الجوية
والصاروخية  -خالل تواصل المعارك و التمشيط
صور للمعارك  -القصف  -الدمار نتيجة
وتفكيك األلغام ضبطت قوة عسكرية غرفة عمليات
القصف  -المقاتلين والمسلحين  -الدبابات
مشتركة ألحرار الشام وجبهة النصرة
صور تظهر رش المتظاهرين بالمياه من
قبل القوى األمنية
القوة لتفريق طلعت ريحتكم
قامت القوى األمنية بمنهعم باأليدي والعصي -
صور تظهر رش المتظاهرين بالمياه من
استخدمت خراطيم المياه إلبعادهم  -اعتقال عدد من
قبل القوى األمنية  -ضرب المعتصمين
المتظاهرين  -ضرب المعتصمين والتدافع معهم -
والتدافع معهم
ضرب فتيات ونساء عزل  -رشهم بخراطيم المياه
استجوابه تركز على المجموعات اإلرهابية التي خطط
صور للجيش واالمن العام أثناء المداهمات -
معها  -مداهمات للمنازل بالجملة  -عثر على األسلحة
مخازن األسلحة والذخائر
من دون المطلوبين
تنظيم داعش يذبح عالم االثار السوري في تدمر ويفجر
سيارة في مقر لألكراد في القامشلي  -وحشية وتخلف
تنظيم داعش ال يقف عند حد  -اخر إجرامهم ذبح عالم
لالثار  -وتعليق جثته في ميدان عام في تدمر  -هز
انفجار عنيف وسط القامشلي  -تبين أنه عبارة عن سيارة
صور لمسلحي داعش أثناء إعدام عالم
مفخخة يقودها انتحاري  -فجر نفسه في مقر لألكراد
االثار  -الجثة المعلقة موقع التفجير -
وأسفر عن سقوط عشرة قتلى على األقل وإصابة 20
األضرار المادية  -األبنية المتضررة
شخصا
محاربون وجها لوجه
الحرب السورية  -الحرب األهلية اللبنانية  -هدنة -
الدمار  -يصبح كل الذين سقطوا من الذكريات
صواريخ مجهولة تشعل جبهة القنيطرة
استهداف اسرائيلي في القنيطرة  -قامت طائرات من
دون طيار للعدو اإلسرائيلي بقصف عدة مواقع في
القنيطرة  -إطالق حوامة إسرائيلية صواريخ عدة  -أتى
ذلك على صواريخ أطلقت يوم الخميس
تنظيم داعش لقدم على إعدام صحافي وفني  -في إرهاب
تنظيم داعش قام عناصره بهدم دير سرياني في مدينة
القريتين السورية  -مصير رئيس الدير ال يزال مجهوال
 هدم الدير مستخدمين الجرافاتالقوى األمنية تواجه المعتصمين السلميين بالمياه

صور للمسلحين في المعارك
صور للسلحين في المعارك  -ألعمال
القنص  -اإلشتباكات  -الدمار نتيجة القصف
واإلشتباكات
صور لعملية إطالق الصواريخ

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعملية إطالق الصواريخ  -االليات
العسكرية  -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعملية هدم الدير  -الجرافات
المستخدمة
صور تظهر رش المتظاهرين بالمياه

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر

والضرب

وضربهم

عين الحلوة خالف بالنار بين فتح وإسالميين
اشتعال مخيم عين الحلوة بين فتح والفصائل اإلسالمية -
استخدمت في هذه المعارك الصواريخ والقذائف -
عمليات القنص كانت بشكل كبير  -يبقى بعض ألصوات
القنابل  -نزوح عدد من سكان عين الحلوة  -قتل
شخصان من حركة فتح  -إصابة  15جريحا

صور للعناصر المسلحة

قضم تدريجي لمسلحي ريف ادلب
تقدم للجيش السوري على المحور الشرقي لجسر
الشغور  -السيطرة على عدة مواقع  -قامت الجماعات
اإلرهابية بتفخيخ المحطة وضرب البنى التحتية  -قام
الحيش السوري باقتحام المحطة وتكبيد الجماعات
خسائر فادحة  -أسلحة خلف السواتر تتحضر لما هو
قادم
كبد الجيش واللجان الشعبية مسلحي القاعدة والموالين
للعدوان السعودي اإليراني خسائر فادحة  -معارك
عنيفة يشهدها عدد من المحافظات الجنوبية بين الجيش
اليمني واللجان الشعبية من جهة والمسلحين التكفيريين
والموالين لقوى العدوان  -مقتل وجرح عدد من
المهاجمين وسقوط عدد اخر أسرى  -تدمير عدد كبير
من الياتهم  -مقتل عدد كبير من مسلحي القاعدة
والمسلحين الموالين للعدوان على أيدي الجيش واللجان
الشعبية  -دكت القوة الصاروخية اليمنية تجمعات
عسكرية  -من جهة أخرى كثف طيران العدوان
السعودي غاراته الجوية  -قصفت مدفعية العدوان
عشرات الصواريخ  -سقط عدد من الشهداء جراء
غارات الطيران السعودي
غارات جديدة دفاعا عن ما يسمى قوات سوريا الجديدة -
في مواجهة جبهة النصرة  -دخول الواليات المتحدة على
خط األحداث الميدانية بشكل مباشر -جبهة النصرة
اعتقلت عددا من تلك الجماعات
الهجوم بدأ صباح اإلثنين بمشاركة مئات من مسلحي
القاعدة والقوى الموالية للعدوان  -بعد اشتباكات عنيفة
جرى صد القوة المهاجمة وتكبيدها خسائر فادحة  -قتل
عشرات المسلحين وجرى أسر عدد اخر وتدمير 13
مدرعة استخدمت  -فشل استدعى تدخل طائرات
العدوان السعودي التي كثفت غاراتها  -احتدم القتال
اليوم الخامس والعشرون على العدوان اإلسرائيلي -
الطائرات الحربية تكثف غاراتها على جميع المناطق
اللبنانبة  -المقاومة اللبنانية ترد بقصف ما يزيد عن 25
مستوطنة  500 -غارة من بينها  400على مناطق
الجنوب  -ما يزيد عن  5000قذيفة من البر والبحر -
الطائرات الحربية واصلت غاراتها على الضاحية
الجنوبية  -دمرت مبنى إذاعة النور  -كانت نتيجة هذه
الغارات  4شهداء و 9جرحى  -المقاومة اإلسالمية ترد
على العدوان بقصف عن ما يزيد على  25مستوطنة
بعشرات الصواريخ  -قصفت مقر فرقة الجليل  -نصب
المقاومون كمينا محكما لجنود العدو  -تكبيدهم خسائر

صور للدخان نتيجة اإلشتباكات
صور لقصف الدبابات

صور للجيش في المعارك  -القصف -
األسلحة  -االليات العسكرية والدبابات

عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف  -قصف
المدفعية والدبابات  -المقاتلين  -االليات
العسكرية
صور للمسلحين  -الدبابات  -االليات
العسكرية  -القذائف  -غارات الطائرات
الحربية  -القصف  -تدريبات جيوش غير
نظامية وفصائل مسلحة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -الدبابات  -القصف -
الدمار نتيجة القصف  -القذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقصف  -الدبابات  -الغارات -
الطائرات الحربية  -الدمار نتيجة القصف
والغارات  -دخان القصف والغارات -
الدماء  -الجرحى والقتلى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

جسيمة  -في صور أفشلت المقاومة محاولة إنزال
عسكرية اسرائيلية  -أوقعوا فيهم العديد من اإلصابات
السادس والعشرون من تموز العدو اإلسرائيلي يبكي 12
ضابطا وجنديا وعددا من جرحاه سقطوا بصواريخ
رجال المقاومة  -السادس من اب كان يوم نكبة بامتياز
على الصهاينة  -سماء مستوطنات العدو تلبدت
بصواريخ المقاومة  -وصلت الصواريخ إلى مقربة من
مدينة الناصرة  -مقتل  15مستوطنا وأكثر من 200
جريح  -على الجانب اللبناني واصل المجاهدون إنجاز
المالحم البطولية  -خاضوا مواجهات على امتداد
المحاور  -دمروا  5دبابات وجرافتين وقتلوا وجرحوا
عددا كبيرا من جنود العدو  -واصلت الطائرات الحربية
قصفها على الضاحية الجنوبية  -وفي الجنوب ارتكب
العدو مجزرة جديدة في بلدة نصار راح ضحيتها 6
شهداء وجرح العشرات  -استشهاد أكثر من عشرة
مدنيين
مقتل  12شخصا  -داعش تبنى التفجير  -العشرات بين
قتيل وجريح  -عثر في المكان على أشالء بشرية يعتقد
أنها ناتجة عن تفجير بأحزمة ناسفة
تقدم للجش السوري والمجاهدين في الزبداني وأسر
إرهابيين
سياسة القضم التدريجي لمدينة الزبداني تجري على قدم
وساق  -تقدم على محورين  -أسر عدد من اإلرهابيين -
يواصل الجيش السوري ومجاهدو المقاومة عملية
تحرير مدينة الزبداني من الجماعات التكفيرية -
اإلشتباكات دائرة داخل الزبداني  -هجوم مفاجئ على
أكثر من محور  -أفقد اإلرهابيين زمام المبادرة  -غطاء
ناري مكثف  -تطهير  -بعد اشتباكات عنيفة تكبد خاللها
المسلحون خسائر فادحة  -عدد من المسلحين قتلوا -
ثالثة أسروا
صد الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما واسعا شنته
الجماعات المسلحة الموالية للسعودية  -كبدوها خسائر
فادحة  -سبعوم قتيال على األقل  -بثالثمئة مدرعة
و 4000مسلح وتحت غطاء جوي سعودي أميركي -
شنت الجماعات الموالية للسعودية هجوما واسعا  -مئتي
غارة من الجو  -قصف صاروخي من البوارج
العسكرية  -صده الجيش اليمني واللجان الشعبية  -كبدوا
المعتدين خسائر فادحة  -انفجار أربع عربات كانت تقلهم
 إلى الحدود مع السعودية حيث استهدف الجيشواللجان مقر قيادة الضباط التابع للجيش السعودي
بخمسة صواريخ  -طائرات التحالف واصلت غاراتها
الجوية على األحياء السكنية  -سقوط عشرات الشهداء
والجرحى
الجيش والمقاومة يتقدمان في الزبداني
حقق الجيش السوري ومجاهدو المقاومة تقدما جديدا -
بعد معارك مع الجماعات التكفيرية  -شيئا فشيئا تكتمل
صورة النصر االتي في الزبداني  -اشتباكات أوقعت
قتلى وجرحى في صفوف المسلحين التكفيريين  -سلبت
إرادة القتال من المسلحين

صور للدمار نتيجة القصف  -الجرحى -
القتلى  -المقاتلين في المواجهات  -القصف
صور لموقع التفجير  -األضرار المادية -
الدماء على الحائط  -الجرحى  -فيديو يوثق
لحظة وقوع التفجير
صور لمشاهد من المعارك  -المقاتلين -
القصف  -األسرى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمشاهد من المعارك  -المقاتلين -
القصف  -األسرى  -الدمار نتيجة
اإلشتباكات  -طائرة حربية  -الدبابات -
األسلحة والذخائر

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار نتيجة القصف والغارات -
القصف  -الدبابات  -المسلحين  -االليات
العسكرية أثناء القصف
صور لمشاهد من المعارك
صور لمشاهد من المعارك  -المقاتلين -
القصف  -الدبابات  -الدمار نتيجة القصف,
اإلشتباكات والغارات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

أعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على موقع
الضبع  -بعد اقتحامه وتدمير عدد من الياته وفرار جنوده
 قصف الجيش واللجان  -في تعز استمر تقدم عناصرالجيش واللجان  -يأتي هذا التقدم على الرغم من غارات
طائرات العدوان السعودي األميركي  -استهدفت بعضها صور لمشاهد من المعارك  -قصف الدبابات
 المقاتلين  -الدمار نتيجة القصف والغاراتحيا سكنيا
صور لمشاهد من المعارك  -الدار نتيجة
القصف واإلشتباكات
إرهاب داعش يتهاوى في الزبداني
مجند انتحاريين في قبضة الجيش اللبناني
يسجل الجيش السوري ومجاهدو المقاومة مزيدا من
التقدم  -تمت السيطرة على عدة كتل أبنية  -يتم قضم
المناطق داخل المدينة  -تطهيرها من العناصر التكفيرية
 تعمد الجماعات التكفيرية إلى تفخيخ المنازل قبلاإلنسحاب منها
إرهابي جديد بات في قبضة العدالة  -أوقفته مخابرات
الجيش  -بعد توافر معلومات عن نشاطه اإلرهابي -
تجنيد انتحاريين في الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية -
شارك في اإلعتداء على الجيش  -من بينها تفجيري جبل
محسن  -الكيالني أقر أنه جند ثالثة لبنانيين
في سوريا صدت اللجان الشعبية هجوما للجماعات
المسلحة على منطقتي الفوعة وكفريا  -هجوم عنيف
جديد تشنه الجماعات اإلرهابية  -يقابله صمود كبير
للجان الشعبية  -شهدت اشتباكات عنيفة بعد فشل هجوم
المسلحين  -تمكنت اللجان الشعبية من تفجير الية ب.م.ب
مفخخة قبل وصولها  -قصف سالح الجو السوري
لمواقع المسلحين  -قتل في المواجهات أحد المسؤولين
الميدانيين في أحرار الشام  -استولى عناصر اللجان على
عدد من األسلحة والذخائر تركها المسلحون الهاربون
من المعارك  -الجماعات المسلحة استهدفت ملجأ
لألهالي  -سقوط خمسة شهداء بينهم ثالثة أطفال
هجوم استهدف مبنى القنصلية في اسطنبول وأحد مراكز
الشرطة التركية  -اهتز األمن مجددا في تركيا  -وقعت
سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة  -استهدف هجوم
بسيارة مفخخة يشتبه بأنه انتحاري مركزا للشرطة  -ما
أسفر إلى إصابة عدد من األشخاص  -مواجهات
استمرت طوال الليل بين قوات األمن ومسلحين -
أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين  -فتح مسلحان النار
على القنصلية األميركية  -قتل أربعة عناصر من
الشرطة في انفجار عبوة  -هجوم بقذائف صاروخية شنه
مسلحون أكراد
أفشلت اللجان الشعبية في ريف إدلب هجوما للجماعات
اإلرهابية  -تمكنت من غنم دبابة وأسلحة  -قتل عدد من
القادة األمنيين للجماعات اإلرهابية  -اليد دوما على
الزناد في كفريا  -بمواجهة الجماعات المسلحة -
استطاعت اللجان سحب جثث المسلحين  -إضافة إلى
كمية من األسلحة  -تسعير الجماعات المسلحة هجماتها
الصاروخية على األماكن السكنية  -استشهاد وجرح
العديد من المواطنين
تقدم جديد في الزبداني وهدنة تشمل كفريا والفوعة

صورة للمسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمشاهد من المعارك  -المقاتلين -
العبوات الناسفة في األبنية  -الدماء -
القصف  -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للجيش اللبناني  -دبابات الجيش -
صورة لمسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمشاهد من المعارك  -القصف -
الدبابات  -المقاتلين  -الدخان نتيجة القصف
والمواجهات  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للشرطة التركية  -الطوافات
العسكرية  -المسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -جثث المسلحين  -قصف
الدبابات والمدفعية  -الدمار نتيجة القصف
والمواجهات
الدمار نتيجة القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر

الهدنة تأتي بعد تقدم أحرزه الجيش السوري ومجاهدو
المقاومة
سقوط عشرات القتلى المدنيين في قصف للجماعات
المسلحة على األحياء السكنية في دمشق  -قذائف
اإلرهابيين  -ما يقارب  40قذيفة سقطت  -سقوط 14
شهيدا  -7 -جريحا  -إمطار القذائف الصاروخية
تواصل القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي تقدمها -
تم تحرير بعض األراضي المهمة  -تفكيك عدد من
المنازل المفخخة  -الحصيلة النهائية لإلعتدائين اإلرهابي
بلغت  61شهيدا و  88جريحا
تستمر غارات العدوان السعودي االميركي  -يحقق
الجيش واللجان الشعبية تقدما في مدينة تعز  -اشتباكات
مع مسلحي القاعدة وميليشيا اإلصالح  -استنزاف القوات
الخليجية السعودية  -بموازاة العدوان البري تتواصل
الغارات العشوائية  -مستهدفة المدنيين  -استشهد مواطن
وجرح ستة اخرون  -صواريخ تحمل مواد سامة لم
ينفجر العديد منها
مئات الشهداء والجرحي في تفجير إرهابي في مدينة
الصدر
وضع أسس للمواجهة العسكرية مع حزب هللا  -ضرورة
إخراج عناصر الحزب من أي بقعة جغرافية يسيطر
عليها قبل وقف إطالق النار  -عمليات جوية  -إعداد
القوات البرية للتوغل في أرض العدو  -المواجهة مع
ايران
معارك بين داعش ومنافسيه في ريف حلب
اشتباكات بين الجيش السوري ومجاهدي المقاومة من
جهة و الجماعات المسلحة  -دمرت الية للمسلحين -
قتلت من فيها بصاروخ  -صدت اللجان الشعبية في
الفوعة وكفريا هجوما للمسلحين  -أوقعت قتلى وجرحى
استشهد ثالثة مواطنين  -اصابة  21اخرين  -سقوط عدة
قذائف صاروخية  -قتل أكثر من مئة مسلح  -معارك
دائرة بين تنظيم داعش ومنافسين له  -المسلحين -
اشتباكات عنيفة وقصف متبادل بين الطرفين  -اشتباكات
عنيفة مع الجماعات المسلحة  -تفجيرات انتحارية -
خسائر بشرية فادحة  -القصف
الجيش السوري والمقاومة يسيطران على أحياء جديدة
في الزبداني
عمليات نوعية للجيش اليمني ضد المواقع العسكرية
السعودية
حقق الجيش السوري ومجاهدو المقاومة مزيدا من التقدم
 مالحقة المسلحين اإلرهابيين  -سيطروا على أبنية عدة تدور اشتباكات عنيفةيحقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما واسعا -
تدميرهم عددا من المدرعات واالليات  -استمرار
طائرات العدوان السعودي األميركي بالعدوان على
المدنيين  -عملية نوعية  -تدمير ثماني اليات عسكرية -
سقط خاللها عددا من الجرحى والقتلى  -صواريخ

صور للدمار نتيجة القصف والمواجهات -
المقاتلين

عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لبقايا القذائف  -األضرار المادية -
الجرحى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقوات المقاتلة  -الدمار نتيجة
التفجيرات  -الدبابات  -الدخان نتيجة
القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -االليات
العسكرية  -الصواريخ  -الددمار نتيجة
القصف والمواجهات  -الجرحى
صور لموقع التفجير  -األضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتالت  -الدبابات  -الغارات -
الطائرات الحربية  -القصف  -دخان
القصف  -القوات البرية
صور للمسلحين  -القصف  -االليات
العسكرية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

رصور للمقاتلين  -الدبابات  -الدمار نتيجة
القصف واإلشتباكات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمسلحين  -قصف المدفعية  -الدبابات ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
 االليات العسكرية  -المعاركال يوجد مظاهر
صور للمقاتلين  -القصف  -الدبابات -
الدمار نتيجة القصف والمواجهات  -القذائف عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
صور للقصف  -الدخان نتيجة القصف
صور للمعارك  -القصف  -المقاتلين -
الدمار نتيجة القصف والمواجهات  -القذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقصف  -المواجهات  -الدبابات -
االليات العسكرية  -القذائف  -الدمار نتيجة
القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

الكاتيوشا  -استهدفت بصواريخها عددا من المنازل -
شنت  4غارات
الحسم يقترب في الزبداني

صور لمشاهد من المعارك  -للمقاتلين -
القصف  -إطالق القذائف  -الدمار نتيجة
القصف والمواجهات
صور للدبابات  -إطالق الصواريخ والقذائف
 -الدخان نتيجة القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لمشاهد من المعارك  -المقاتلين -
إطالق الصواريخ والقذائف  -القصف -
الدمار نتيجة القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقصف  -الجثث  -القذائف  -للمقاتلين
والمسلحين  -الدخان نتيجة القصف
والغارات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -المدرعات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صمود أسطوري في الفوعة وكفريا
مواقع جديدة للجماعات المسلحة تسقط في أيدي الجيش
السوري ورجال المقاومة  -نيران كثيفة تتسارع  -تناور
المدرعات  -تتقدم القوات  -عمليات تمشيط لتفكيك
عبوات ناسفة واأللغام  -تضييق الخناق على ما تبقى من
المجموعات التكفيرية  -سلب العدو إرادة القتال
صمود متواصل للجان الشعبية في الفوعة وكفريا  -طاقم
هذه الدبابة قبل هذا الصاروخ  -مقتل طاقم هذه الدبابة
التي دمرت  -دمرت عددا من االليات  -قتل من كان فيها
 هجوم واسع ياالليات والدبابت والمشاة شنهاإلرهابيون  -كبدوا المسلحين عشرات اإلصابات -
سلسلة غارات جوية
صدت قوات الجيش واللجان محاولة تقدم نفذتها قوى
العدوان  -تدمير عدد من االليات العسكرية اإلماراتية -
غنمت عددا اخر منها
صور لمجازر بشعة ارتكبها عناصر تنظيم داعش
والموالون للعدوان السعودي االميركي  -جريمة
موصوفة  -أسير قاموا بإعدامه في سوق عام  -التنكيل
بجثته  -يسحبوا الجثة بدراجة نارية  -عددا من أبناء تعز
قام العدوان بقتلهم والتنكيل بجثثهم  -غارات العدوان
السعودي تواصلت  -موقعة نحو عشرين شهيدا  -مقتل
جنديين سعوديين

صور للجثة المعلقة  -جر الجثة بدراجة
نارية  -عدد من الجثث على الطريق -
الدماء  -الدمار منتيجة القصف والغارات -
االليات العسكرية والدبابات  -المسلحين

الجيش السوري يتقدم في سهل الغاب

صور لتقدم الجيش

اقتحام المزيد من المواقع السعودية
تقدم للجيش السوري في سهل الغاب  -استعاد السيطرة
على قرى وبلدات جديدة  -ماجهات مع مسلحين  -كثافة
نارية  -معارك عنيفة أدت إلى مقتل العديد من المسلحين
 مقتل المسؤول األمني لجبهة النصرة  -قتل أحدمسؤولي النصرة بعد انفجار عبوة ناسفة  -تتواصل
المعارك في الشمال السوري  -المسلحين أعدموا
مسؤول التفخيخ في داعش  -علقوا جثته في المدينة
اقتحمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية موقع
الحاجر العسكري السعودي  -قامت بتدمير برج المراقبة
 انجازات متواصلة يحققها الجيش اليمني واللجانالشعبية  -اشتباك تبعه اقتحام لبرج المراقبة  -تفخيخ
البرج  -نسف البرج بشكل كامل  -المدرعات اإلماراتية
المدمرة ما هي إال شاهد على وقع اإلشتباكات
واإلنجازات  -أغارت طائرات العدوان على الكلية
الحربية ولم توفر سوقا تجارية  -تدمير العديد من
المحال التجارية  -تعرضت مناطق يمنية حدودية لقصف
مدفعي وصاروخي

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للجيش  -المسلحين  -الدبابات -
االليات العسكرية  -لعمليات القصف
وإطالق القذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -لعملية التفجير  -القصف
المدفعي  -الدبابات المدمرة  -الجرحى -
الدمار نتيجة القصف والغارات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

سهل الغاب بيد الجيش السوري

صور للقصف  -المواجهات

مواقع سعودية تتهاوى أمام القوات اليمنية
تستمرعمليات الجيش السوري في إدلب ضد الجماعات
المسلحة في إدلب  -مزيد من التقدم الميداني  -كان
لسالح الجو فيها دور بارز  -خسائر مادية ونفسية
استشهد وجرح عشرات المدنيين إثر انفجار سيارة
مفخخة في القامشلي  -سقوط ضحايا بين المدنيين  -أوقع
اإلنفجار أضرارا مادية فادحة  -انفجرت سيارة ثانية
واصل العدوان السعودي األميركي استهداف المدنيين -
قوات الجيش واللجان الشعبية ترد باستهداف مواقع
عسكرية سعودية في جيزان  -ثالث اليات عسكرية
دمرت بمن فيها  -عبوة ناسفة  -صواريخ مضادة
للدروع  -السيطرة على الذخيرة الموجودة فيه  -العدوان
السعودي واصل غاراته على األحياء السكنية  -أصيب
أكثر من عشرين  -سلسلة غارات استهدفت منازل
المواطنين

صور لقصف الية عسكرية

توتشكا البالستي يدخل المعادلة اليمنية
يتقدم الجيش السوري ورجال المقاومة  -اشنباكات
عنيفة مع الجماعات اإلرهابية  -يضيق الجيش السوري
ومجاهدو المقاومة الخناق على الجماعات اإلرهابية -
إحكام السيطرة على بعض األحياء الرئيسية فيها  -تفكيك
العبوات واأللغام التي زرعها اإلرهابيون
أدخل الجيش واللجان صاروخ توتشكا في عمليات صد
العدوان  -استهداف المواقع العسكرية السعودية  -االف
الغارات لم تنجح في تدمير القدرات الصاروخية للجيش
اليمني  -عملية إطالق ناجحة للصاروخ الروسي -
الصاروخ قصير المدى  -يتم إطالقه بشكل عامودي -
يحمل رؤوسا َ حربية  -مثالى الستهداف المطارات
مراكز القيادة والقواعد العسكرية
غارات صهيونية على القنيطرة عونا للتكفيريين
داعش يدمر دير مار اليان في ريف حمص
غارات إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في القنيطرة -
أخرى اللواء  90وإحدى سرايا المدفعية  -استشهد عدد
من األشخاص  -نفذتها طائرة تجسس إسرائيلية  -اعتداء
نفذه طيران العدو  -تصدت مضادات الجيش السوري
طيران العدو  -أسفر العدوان عن استهداف جندي في
الجيش السوري  -إصابة سبعة اخرين  -صد الهجمات
التي شنها التكفيريون على درعا والقنيطرة
تقرع طبول المعركة شمال شرق جورين  -أهالي
جورين والقرى المجاورة حملوا السالح جنبا إلى جنب
مع الجيش السوري
داعش دمر دير مار اليان األثري  -نقل عددا ممن
اختطفهم في مدينة القريتين إلى مدينة الرقة  -تحول
المشهد التاريخي إلى ركام  -استخدم اإلرهابين
الجرافات الثقيلة لهدم الدير ونبش بعض القبور  -كان

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للجيش  -االليات العسكرية  -القصف
 -الدخان نتيجة القصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقعي التفجير  -األضرار المادية
الفادحة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -االليات
العسكرية  -عملية القصف  -الدمار نتيجة
القصف والغارات  -الجثث  -جثة طفل
صور لعملية إطالق الصاروخ
صور للمقاتلين  -إلطالق القذائف  -الدمار
نتيجة القصف والمواجهات  -األلغام
والعبوات

صور لعملية إطالق الصاروخ  -لحظة
التفجير

جثث
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

رسم بياني لعملية إطالق الصواريخ
صور للدير المدمر  -مقاتل من داعش في
الدير

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

رسم بياني لعملية إطالق الصواريخ -
إلنتشار الجيش

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعمليات القصف وإطالق القذائف -
الجيش

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعملية هدم الدير  -الجرافات
المستخدمة للهدم  -القبور المنبوشة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

الدواعش قد خطفوا رئيس الدير قبل أشهر  -ال يزال
مصيره مجهول  -يثبت داعش أنه عدو للحجر والبشر
والتاريخ
ارتفع إلى  60عدد شهداء المجزرة المروعة التي
ارتكبتها طائرات العدوان السعودي األميركي على حي
سكني في منطقة صال  -تدمير دبابة  -تمكنت القوات
اليمنية من إسقاط طائرة سعودية يصاروخ  -القوات
المهاجمة تكبدت خسائر كبيرة بالعديد والعتاد  -قتل عدد
من الجنود السعوديين  -دمرت  6اليات عسكرية  -غنم
اليمنيون أسلحة متطورة  -دمرت الغارات  16منزال
على رؤوس أصحابها  -سقط عدد من الجرحى في
المديرية  -تضررت مزرعة أحد المواطنين في قصف
سعودي في صنعاء

صور لعمليات القصف وإطالق القذائف -
المقاتلين  -الدمار نتيجة القصف والغارات -
الجرحى والقتلى  -الجثث

قتيل وجرحى باشتباكات عنيفة في عين الحلوة

صور لدخان اإلشتباكات

توثيق إسقاط أباتشي سعودية وتدمير عربات إماراتية

صور لعمليات القصف وإطالق القذائف

إستهداف قطار بين باريس وبروكسل يستنفر أوروبا
ارتفعت حدة اإلشتباكات المتواصلة بين حركة فتح
وعناصر جند الشام  -اتسعت رقعتها في العديد من
األحياء داخل المخيم  -مقتل شخص وإصابة عشرون
اخرين  -اإلشتباكات اندلعت عقب محاولة اغتيال قائد
األمن الوطني الفلسطيني  -حركة نزوح كبيرة
تصدي الجيش واللجان الشعبية للعدوان الذي تقوده
السعودية  -تظهر المشاهد لحظة استهداف القوات
اليمنية مروحية سعودية  -وتدمير مدرعات إماراتية
ودبابات سعودية  -قتل أثناء عملية إسقاط المروحية
طاقمها المؤلف من طيارين  -ثماني عربات إماراتية
دمرت بالكامل بعد استهدافها  -تدمير مدرعات سعودية
على الحدود الجنوبية السعودية
عشرات اليمنيين معظمهم مدنيون لقوا حتفهم يوم الجمعة
في غارات جوية سعودية  -استهدفت مناطق سكنية في
تعز  -هناك ثمانين شهيدا
اقدم مسلح على إطالق النار داخل قطار  -ما أفر عن
سقوط جريحين  -المشتيه به دخل سوريا من فرنسا -
هجوم مسلح حصل على متن القطار  -المسلح تم
السيطرة عليه من قبل عسكرين أميركين إثنين
تقدم سريع للجيش السوري والمقاومة في الزبداني
بشكل سريع تتقدم القوات السورية ورجال المقاومة
شمال شرق الزبداني  -الجيش السوري والمقاومة تمكنوا
من اكتشاف معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد
المتفجرة  -معارك عنيفة أسفرت عن تكبيد اإلرهابيين
خسائر كبيرة
بدأت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بدعم من قوات
التحالف هجوما واسعا الستعادة قاعدة العند الجوية -
للتوسع شماال ومد مناطق نفوذها على مناطق أخرى
باليمن  -قتل  13مسلحا من الحوثيين في مواجهات  -في
تعز سقط عدد من الجرحى من الطرفين في معارك

صور لدخان اإلشتباكات

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعمليات القصف وإطالق القذائف -
الدبابات المدمرة  -المقاتلين
نقال عن اللجنة الدولية للصليب األحمر -
عرض مبالغ لمشاهد العنف ( التركيز على
جثث األطفال )

جثث

صور للمقاتلين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
صور للمقاتلين  -لمشاهد من المعارك -
القصف  -الدمار نتيجة القصف واإلشتباكات عنف جسدي

صور للمقاتلين  -للدخان نتيجة القصف
والمواجهات  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

عنيفة
سقط عشرات األشخاص بين قتيل وجريح جراء غارات
جوية وسقوط طائرة حربية سورية في منطقة سكنية في
بلدة أريحا  -مقتل ما ال يقل عن عشرين شخصا  -سبب
سقوط الطائرة هو استهدافها بمضادات أرضية تابعة
لجيش الفتح  -السماح بشن غارات للدفاع عن مقاتلي
المعارضة السورية
نفذت وحدات من أفواج المغاوير المدرعات األولى
المدفعية الثانية الهندسة والمضاد للدروع والقوات
الجوية مناورة قتالية في منطقة جرود العاقورة  -في
مجال مهاجمة مجموعات إرهابية منتشرة في الجرود -
شاركت في المناورة طوافات نقل وقتال وطائرات
إستطالع  -خطة تدريب نوعية
معركة تحرير تعز من الحوثيين وقوات الرئيس السابق
صالح انطلقت  -مئات المقاتلين يخوضون في هذه
األثناء معارك وصفتها بالشرسة مع الحوثيين  -بإسناد
جوي كثيف من مقاتالت التحالف العربي  -تحدث
الحوثيون في مدينة تعز وسيطرتهم على عدة مناطق
فيها  -قتل أعداد كبيرة ممن يسمونهم بالدواعش
وميليشيات هادي  -في الوقت الذي تتواصل فيه غارات
التحالف العربي على مواقع الحوثيين
على وقع استمرار المعارك العنيفة على مختلف الجبهات
السورية  -إعالن تركي عن قرب انطالق معركة شاملة
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية قريبا  -السلطات التركية تبدأ
اعتبار منطقة شرناق الحدودية منطقة عسكرية مغلقة
على خلفية الهجمات التي شنها المقاتلون األكراد مؤخرا
في المناطق الحدودية
كشف البنتاغون عن قيام الواليات المتحدة أول غارة
جوية لها في األراضي السورية للدفاع عن المقاتلين
المعتدلين الذين دربتهم  -استمرت المعارك في عدة
مناطق سورية  -وقوع عدد من القتلى والجرحى في
اشتباكات بين الفصائل المسلحة وتنظيم داعش
بعد اشتباكات عنيفة تمكنت قوات الجيش الوطني
والمقاومة الشعبية من تحرير قاعدة العند الجوية في
محافظة لحج  -في الوقت الذي يستمر تقدم القوات
الموالية لشرعية الرئيس هادي قتل وأصيب عدد من
الحوثيين وقوات صالح بمواجهات اندلعت في تعز
قتلى وجرحى في تفجير مسجد لقوات الطوارئ في
منطقة عسير جنوب السعودية وتنظيم داعش تبنى
التفجير  -تعرضت مدينة أبها لهجوم انتحاري  -قام
إرهابي بتفجير نفسه في مسجد قوات الطوارئ  -نتج
عن التفجير اإلرهابي استشهاد  10من القوات و ثالثة
عاملين في الموقع وإصابة تسعة اخرين  -السلطات
عثرت في موقع التفجير على أشالء يعتقد أنها ناتجة عن
تفجير بأحزمة ناسفة
شنت طائرات حربية أميركية غارات على مواقع لتنظيم
داعش بحسب ما أفادت وزارة الدفاع األميركية  -ما
أسفر عن قتلى وجرحى من التنظيم  -حملة شاملة بين
أنقرة وواشنطن ضد التنظيم  -أعلنت جبهة النصرة
موافقتها على تسليم النقاط التي تسيطر عليها في الحدود

صور للدخان نتيجة القصف  -الجرحى -
الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمناورة القتالية  -الجيش  -قصف
الدبابات والطوافات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -للدخان نتيجة القصف
والمواجهات  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -للدمار نتيجة القصف
والمواجهات  -الدبابات والمدفعية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -لعمايات إطالق القذائف -
الجرحى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية -
الدماء  -الجرحى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدخان نتيجة الغارات
والقصف  -الدمار  -القصف والمواجهات -
الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

السورية التركية لكتائب الثوار  -على صعيد اخر تتقدم
الفصائل المسلحة بخطى متسارعة في سهل الغاب -
سيطر تنظيم داعش على مدينة إستراتيجية في محافظة
حمص بعد معارك عنيفة ضد الجيش الحكومي  -في
المقابل احتدمت المعارك في الزبداني بين القوات
الحكومية وحزب هللا من جهة وقوات المعارضة من
جهة ثانية حيث سجل بعض التقدم لحزب هللا
شن طيران التحالف العربي ضربات جوية استهدفت
مواقع وتجمعات للحوثيين وصالح  -شهدت المحافظة
هروبا جماعيا للحوثيين  -تعزيزات برية كبيرة  -تدور
اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين
اشتباكات بين الشرطة التركية ومسلحين أكراد جنوب
شرق البالد  -شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق
المباني  -سمع دوي أعيرة نارية  10 -أشخاص أصيبوا
في اإلشتباكات
قتل  7أشخاص على األقل وأصيب  190اخرون  -في
انفجار سيارة مفخخة في كابول
فيما اإلشتباكات مستمرة على محاور الزبداني  -يسجل
الجيش الحكومي السوري وحزب هللا تقدما في مقابل
اشتباكات في الشرق السوري  -تنظيم داعش اختطف
عائلة من المدينة  -معركة سهل الغاب مستمرة وصوال
إلى الزبداني  -اإلشتباكات على محاور شمال حلب
في اليمن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حققت
خطوات متقدمة ضد الحوثيين وجماعة صالح  -بسطت
سيطرتها على زنجبار  -تراجعت قوات الحوثيين
وجماعة صالح  -أوساط قوات الجيش تتحضر لمعركة
صنعاء وصعدة  -تطهير عدن من األلغام  -تتابع
طائرات التحالف العربي غاراتها
اشتباكات متقطعة تدور على محاور الرمادي
في اليمن اإلشتباكات مازالت متواصلة وأفيد عن قصف
صاروخي للتحالف العربي على منطقة بني صياح -
قوات موالية للحوثيين استولت على مدينة زنجبار -
ثالثة جنود في اإلمارات العربية قتلوا أثناء المشاركة في
المعارك العسكرية
ارتفعت حصيلة قتلى القذائف الصاروخية  11 -قتيال
بينهم ثالثة أطفال  -قتل حوالي ثالثين عنصرا على
األقل من الفصائل المقاتلة ومن تنظيم الدولة اإلسالمية -
إثر اشتباكات بين الطرفين وتفجيرين انتحاريين نفذهما
التنظيم في ريف حلب الشمالي  -الجبش السوري وحزب
هللا سيطرا على حي الزهرة في الزبداني
مازالت التطورات األمنية في تركيا تتسارع وسط
تصاعد التوتر بين األكراد وأنقرة  -هاجم مسلحون من
حزب العمال الكردستاني مركزا للشرطة التركية في
مدينة دياربكر  -استخدم في الهجوم أسلحة رشاسة
وقذائف صاروخية  -قصف مسلحو حزب العمال بقذائف
الهاون عددا من مواقع الجيش التركي  -مقتل خمسة
جنود من القوات الخاصة استهدفهم لغم أرضي  -فتح
مسلحان النار على القنصلية األميركية  -قتل جندي
تركي  -حصل هجوم مسلح على أحد مباني األمن

صور للمقاتلين  -الدبابات  -الدخان نتيجة
القصف والمواجهات  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور ألعمدة الدخان المتصاعدة فوق
المباني
صور لموقع التفجير  -األضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -المواجهات  -القصف
وإطالق القذائف  -الدخان نتيجة القصف
والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدبابات  -القصف  -الدمار  -الدخان
نتيجة القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -القصف -
الدخان نتيجة القصف  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -المواجهات  -القصف
وإطالق القذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعملية القصف الجوي

صور للجيش التركي  -عمليات المداهمات  -ال يوجد مظاهر
مواقع الهجمات  -األضرار المادية والدخان عنف جسدي

التركي  -ما أفر عن مقتل  3وجرح  5من رجال
الشرطة
فجر جيش الفتح المعارض نفقا للقوات الحكومية بريف
أدلب  -مقتل أكثر من عشرين جنديا من الجيش
الحكومي  -إطالق معركة للسيطة على كفريا والفوعة -
شن الطيران الحربي الحكومي قصفا بصواريخ  -في
حلب هاجم تنظيم داعش مطار كويرس العسكري  -ما
أسفر عن مقتل  15جنديا  -شنت المعارضة هجوما
مضادا
سيطرت المقاومة الشعبية على اخر معاقل ميليشيات
الحوثي في أبين  -سيطرت على زنجبار  -إصابة نائب
رئيس البرلمان اليمني ومقتل  4من مرافقيه  80 -جريح
يمنيا
دارت اشتباكات عنيفة في محافظة ديالى وصالح الدين
 مقتل العشرات من القوات العراقية ومن داعش  -مقتل 49مسلحا من داعش بقصف جوي استهدفرمعامل
التنظيم  -تدمير مقر إعالم داعش
استمر تقدم المقاومة الشعبية الموالية للشرعية  -سيطرت
المقاومة على عدة مناطق في المحافظة  -فرضت طوقا
على ميليشيات الحوثي وصالح  -استكمال اإلنتصارات -
قتل  17حوثيا في كمينين
تتصاعد حدة اإلشتباكات التي تخوضها فصائل
المعارضة في محاوالت متكررة للسيطرة على بلدتي
الفوعة وكفريا  -تم استهداف البلدتين بأكثر من 1500
قذيفة صاروخية  -تمكنت المعارضة من التقدم  -تفجير
نفق  -استهدف الطيران الحكومي مدينة الزبداني
بعشرات من البراميل المتفجرة  -استمرار اإلشتباكات
بين القوات الحكومية وحزب هللا من جهة وفصائل
المعارضة من جهة أخرى  -وسط قصف عنيف من قبل
القوات الحكومية  -اشتباكات في القلمون  -قتلى
وجرحى من الطرفين
نفذت وحدات من فوج مغاوير البحر باإلشتراك مع
القوات الخاصة الموجودة  -على متن السفينة الحربية
البرازيلية  -تمارين قتالية في المياه اإلقليمية اللبنانية -
حول دهم سفن مشبوهة وتفتيشها  -تنفيذ رمايات
باألسلحة الخفيفة  -هبوط حر من الطوافات
شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على
مواقع للحوثيين وقوات صالح  -استمرار الحملة البرية
الموالية للشرعية  -سلسلة هجمات أدت إلى دحر
الحوثيين  -تتقدم المقاومة والجيش اليمني على أكثر من
محور
تمددت الهدنة في الزبداني والفوعة وكفريا  -وقف
إطالق النار في المدينة مقابل وقف الحصار على
البلدتين  -مواجهات وصفت باألعنف دارت بين فريقي
النزاع  -شهدت داريا معارك عنيفة بين مسلحي
المعارضة والقوات الحكومية  -استخدمت المروحيات
بقصف مواقع التجمعات للمعارضة بالبراميل المتفجرة -
قتلى وجرحى  -دارت اشتباكات ضارية بين فريقي
النزاع في حلب  -في العاصمة دمشق سقوط عدة قذائف
صاروخية  -سقوط عدد من المدنيين

صور للمقاتلين  -الجيش  -للدمار نتيجة
القصف والمواجهات  -المواجهات  -عملية
التفجير

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار نتيجة القصف والمواجهات -
الجرحى

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
الدمار واألضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -الدمار نتيجة
القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

للصور للمواجهات  -الدبابات  -القصف -
الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للجيش خالل التمارين القتالية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدمار نتيجة القصف
والمواجهات  -الدبابات  -الدخان

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -المواجهات -
الدخان نتيجة القصف والمواجهات  -نقل
الجرحى  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

أيام دامية يعيشها العراق  -مقتل ما ال يقل عن  25طفال
وامرأة  -سقوط براميل متفجرة  -ألقتها طائرات الجيش
العراقي على مستشفى في الفلوجة  -تشهد مواجهات
عنيفة بين القوات الحكومية وداعش  -هجوم بالسالح
الكيميائي استهدف مقاتلين أكراد في جنوب غرب
العراق  -تبنى داعش تفجير الشاحنة المفخخة في سوق
ذات أغلبية شيعية  -مقتل  76شخصا
تعرضت الالذقية إلى قصف صاروخي  -أسفر عن مقتل
مدنيين وإصابة اخرين  -هجوم نادر على المدينة
شنت طائرات التحالف غارات مكثفة  -في تعز قتل عدد
من المدنيين في قصف عشوائي
قصفت بوارج تابعة لقوات التحالف العربي مواقع
مدفعيات لميليشيات الحوثي  -حصل تبادل للقصف بين
الطرفين  -استهدف الطيران مواقع لمواقع اللواء - 26
قائد الحوثيين قتل في اإلشتباكات  -فجر الحوثييون منزل
القيادي في حزب التجمع اليمني لإلصالح  -قتل وجرح
العشرات من المدنيين في هجوم شنه الحوثييون -
المقاومة الشعبية تتصدى له
في سوريا شن الجيش الحكومي هجوما مضادا على
بلدات سيطرت عليها المعارضة في ريف درعا -
معركة عاصفة الجنوب  -تمديد وقف إطالق النار في
الزبداني والفوعة وكفريا  -في محافظة أدلب ارتفع عدد
القتلى في القصف الجوي  15 -قتيال
مقتل قادة في تنظيم داعش  -تدمير اليات ومنشئات
أخرى بعد استهدافهم من قبل القوات الجوية  -ضربات
جوية في األنبار  -مقتل العشرات من المدنيين في
الفلوجة  -جراء قصف طائرات الجيش العراقي مواقع
للتنظيم
في اليمن قوات الشرعية تحقق مكاسب ميدانية في عدد
من المحافظات  -سيطرت لجان المقاومة الشعبية
بالكامل على محافظة شبوة  -انسحاب ميليشيات الحوثي
والقوات الموالية لصالح  -تصاعد المواجهات بين
الميليشيات  -في مأرب قتل  11حوثيا في غارات
للتحالف
سقوط قذائف عدة على مناطق في بلدتي كفريا والفوعة -
انهيار المفاوضات بشأن تمديد الهدنة التي كانت قد بدأت
 اإلشتباكات تجددت بين القوات الحكومية والفصائلالمسلحة بريف حمص الشمالي  -خسائر بشرية في
صفوف الطرفين  -قصفت قوات النظام بقذائف الهاون
مناطق في حمص  -قصف من قبل الفصائل المسلحة -
سقوط عدة قذائف أطلقتها الفصائل المسلحة
حققت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها العسكرية
 تطويق مسلحي تنظيم داعش في الرمادي  -شن هجومنهائي الستعادتها  -زعيم تنظيم داعش اعتدى على ابنتهم
جنسيا أكثر من مرة
قتل  42شخصا وأصيب العشرات في اشتباكات بين
مسلحين من تنظيم داعش والجيش الليبي في مدينة
بنغازي  -قصف طيران الجيش الليبي مواقع لداعش في
مدينة سرت  -مسلحين من داعش هاجموا موقعا للجيش
 -قوات الجيش تصدت للهجوم وقتلت العشرات من

صور للمستشفى المدمر  -األضرار المادية
صور لألضرار المادية نتيجة القصف
الصاروخي  -الجرحى
صور للمقاتلين  -المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لقصف الدبابات  -للمقاتلين  -الدمار
نتيجة القصف والمواجهات  -موقع التفجير
 -الطائرات الحربية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمواجهات  -القصف  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعمليات القصف الجوي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -القصف -
الدخان نتيجة القصف  -الدمار  -المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -المواجهات  -قصف
الدبابات  -الدخان نتيجة القصف  -إطالق
القذائف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقوات العراقية أثناء المواجهات -
الدخان  -الدمار نتيجة القصف والمواجهات
-جثث المسلحين  -عمليات القصف الجوي

جثث

صور للمقاتلين  -لقصف الدبابات  -الدخان
نتيجة القصف  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مسلحي التنظيم
استمرار المواجهات بين القوات الشرعية اليمنية
والحوثيين وقوات صالح بتعز  -تحاصر المقاومة
الشعبية الحوثيين  -سيطرت المقاومة على مقر األمن
السياسي  -مقتل  12حوثيا وجرح العشرات
تمكنت القوات العراقية من تحرير منطقة المضيق -
اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش  -تزامن الهجوم مع
غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي  -قطع اإلمدادات
والتعزيزات على مقاتلي داعش
قتل أكثر من مئة شخص  -إصابة أكثر من  200اخرين
 قصف للطيران الحكومي استهدفت سوقا ُ شعبيا بقلبمدينة دوما المحاصرة  -شن مقاتلو المعارضة السورية
هجوما عنيفا عاى حاجز للجيش الحكومي  -تدور
اشتباكات عنيفة  -مازالت اإلشتباكات مستمرة وبشكل
عنيف في مدينة الزبداني  -تقدم للجيش الحكومي باتجاه
مركز المدينة  -سقوط قتلى وجرحى من الطرفين -
مازالت المعارضة السورية تحاصر بلدتي الفوعة
وكفريا  -تنظيم داعش أعدم رجال في الرقة
حاول المدعو بول شهرجيان ذبح نفسه على شاطئ
حاالت  -على خلفية شجار مع صديقته
إلى الالذقية حيث سقطت اليوم أربع قذائف صاروخية -
سقوط عدد من القتلى والجرحى
تدمير عشرات االليات المفخخة في األنبار  -قتل أكثر
من  85عنصرا من داعش  -جرح العشرات  -في
عمليات متفرقة للقوات العراقية
في اليمن شن طيران التحالف العربي غارات على
مواقع للحوثيين  -حققت المقاومة الشعبية الموالية
للشرعية تقدما في محافظة مأرب  -قتل  15حوثيا
وجرح اخرون في انفجار عربتين عسكريتين في
محافظة البيضاء
تمكنت المعارضة السورية من قتل عشرات الجنود من
قوات الجيش السوري الحكومي  -معركة لهيب دمشق -
ارتفع عدد ضحايا السوق الشعبي في دوما  -أكثر من
 23قتيال و 300جريح  -في العاصمة دمشق أكد جيش
اإلسالم سيطرته على ثكنة المعهد الفني  -سجل الجيش
الحكومي وحزب هللا تقدما في الزبداني
قتل عشرون شخصا على األقل وجرح أكثر من 120
اخرين  -انفجار هائل بقنبلة قرب ضريح  -التفجير كان
يستهدف أجانب  -سياحا بين ضحايا الحادث  -تفجير
دراجة نارية مفخخة  -أسفر عن دمار كبير
أعلنت كتائب المعارضة السورية المسلحة أنها تمكنت
من تحقيق تقدم على بعض الجبهات في مناطق اشتباكات
مع القوات الحكومية  -أسر  20جنديا من الجيش
السوري والميليشيات الموالية له
في اليمن صدت اللجان الشعبية اليمنية هجوما للحوثيين
وقوات صالح على تعز  -معارك أدت إلى مقتل
العشرات  -في الوقت الذي استمرت فيه غارات التحالف
على مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة  -مقتل جندي
سعودي

صور للمقاتلين  -الدمار  -الخان نتيجة
القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
األضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للقصف  -المواجهات  -الدمار نتيجة
القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صورة للجريح وعليه اثار دماء
صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
الدمار

دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لالليات العسكرية  -الجيش العراقي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدمار  -الدخان نتيجة
القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
الدمار واألضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية -
فيديو يظهر لحظة التفجير

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمواجهات  -الدخان نتيجة القصف
والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الدبابات  -الدمار -
األضرار المادية  -الدخان نتيجة القصف
والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

تبنت جماعة والية سيناء المتشددة الموالية لداعش
التفجير الذي وقع في مبنى تلبع لجهاز األمن الوطني -
إصابة أكثر من ثالثين شخصا
ارتفع عدد ضحايا التفجير اإلنتحاري في القامشلي إلى
 13قتيال و 50جريحا  -التفجير الذي تم بشاحنة ملغومة
استهدف المنطقة الصناعية  -استمر تقدم القوات
الحكومية في سهل الغاب  -عملية عسكرية مباغتة سبقها
تمهيد مدفعي كثيف  -أكثر من  50غلرة على مواقع
لمسلحي المعلرضة  -في الزبداني تقدمت القوات
الحكومية ومسلحون من حزب هللا
في اليمن قصف طيران التحالف العربي موقعا عسكريا
للحوثيين وقوات الرئيس السابق شمال مدينة الحديدة -
تدمير عدد من أرصفة ميناء الحديدة  -شوهد حوثييون
وهم يفرون  -أغارات الطائرات على مواقع الحوثيين -
اشتباكات عنيفة قرب القصر الجمهوري
شن الحوثيين وقوات صالح قصفا عشوائيا في أحياء تعز
 حملة قصف عنيفة  -تحرز المقاومة الشعبية تقدمانوعيا في تعز  -مقتل العشرات من المدنيين  -شنت
طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على معاقلهم
نحو ثالثين عنصرا من تنظيم داعش سقطوا بين قتيل
ومصاب  -قصف لطيران التحالف الدولي  -استهدف 7
مواقع للتنظيم
في تركيا أطلق مسلحون مجهولون النار على مركز
للشرطة في اسطنبول  -رد أفراد الشرطة على مركز
النيران  -دارت اشتباكات مع المسلحين
ال زال الميدان ملتهب بالحديد والنار  -اشتدت المعارك
في تعز بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين -
طيران التحالف استهدف في تعز تجمعات الحوثيين -
كثف غاراته على الحوثيين في جبال صعدة  -أحبطت
السعودية محاولة الحوثيين اختراق الحدود  -دمرت
الياتهم بالكامل
هدوء في عين الحلوة  -الهدوء الحذر سيطر على عين
الحلوة  -وقف إطالق النار  -بدى حجم األضرار
الجسيمة بالبيوت والمحال  -اشتباكات دامية شهدها
المخيم
فيما بدأت قوات التحالف العربي التركيز على ضرب
القواعد الخلفية للحوثيين في محافظة صعدة  -شوهدت
تعزيزات عسكرية تضمنت عشرات االليات العسكرية
متوجهة ناحية جبهة مأرب
في سوريا قتل تسعة أشخاص بينهم عناصر من القوات
الحكومية  -أصيب اخرون بجروح  -بسبب سقوط
قذائف صاروخية على محيط سجن دمشق المركزي -
مواجهات بين الفرقة الرابعة للقوات الحكومية وحزب
هللا من جهة وعناصر الفصائل اإلسالمية من الجهة
المقابلة في الزبداني  -أسفرت عن عدد من القتلى

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات

مأساة كلب ينقض على فتاة ووضعها في خطر
مأساة جديدة ضحيتها طفلة واسبابها انقضاض كلب
عليها وتهشيمها في الرأس ما ادى الى اصابتها اصابات
خطرة

فيديو للكلب في وضع جيد
الكلب الذي انقض على الطفلة مصور في
حالة هادئة ومعه اوالد  +شرح مربي
الكالب ان الكلب ليس شرسا  -التذكير

صور لموقع التفجير  -األضرار المادية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للمقاتلين  -الجيش  -الدمار نتيجة
القصف والمواجهات  -إطالق القذائف -
الدبابات  -القصف المدفعي  -المواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
الدمار  -الدبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات -
الدبابات  -الدمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لعمليات القصف الجوي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور لموقع اإلعتداء  -الشرطة التركية

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدخان نتيجة المواجهات  -الدماء
على األرض  -الفصائل المسلحة

دماء

صور للدخان نتيجة القصف والمواجهات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

بحادثة مقتل الطفل مايكل بسب كلب pitbul
واظهار مشهد للكلب وهو ينبح في حالة
شرسة
ال يوجد مظاهر
مشاهد من خارج القنصلية ال تظهر اي
عنف جسدي
مظهر عنفي  -استعمال عبارة يوم دموي

يوم دموي في تركيا وهدفه القنصلية االميركية
القنصلية االميركية محطة استهداف  -عزمها عن القيام
بعملية انتحارية  -جرح  10اشخاص  -صدامات بين
ّ
االمن والمسلحين ما ادى الى سقوط قتلى من الجانبين  -مشاهد مأخوذة من  ، DHAاظهار ملثمين،
تعريف الحركة التي قامت باالستهداف  -لم
قتل  3عناصر من الشرطة  -مقتل جندي وجرح
يظهر اي جريح او جثث
اخرين.
تفجير نفقا تحت اقدام قوات النظام  -يحاول االن االبطال مشاهد النفجار عنيف  -تكرار مشاهد
العمليات العسكرية والمعارك
االقتحام  -هجوم  -تعبئة المقاتلين لعملية االقتحام
بطيبة خاطر خرجت النصرة من المنطقة االمنة برعاية
تركية  -تركيا والتحالف يقودان المعارك حسب
مصالحهما  -انقض التنظيم على بعض المواقع وسيطر
مشاهد متتالية للمعارك بين النصرة وداعش
عليها
صور للحادث بين الجيب والسيارات
الشاحنة اصطدمت ب 6سيارات على مفرق البريج
االخرى
تسببت بجرح شخصين
صورة للقتيل وهو مقتوال داخل سيارته مع
مصابا بطلق ناري في صدره  -من أخطر متزعمي
تغبيش الوجه فقط  -الدماء ظاهرة
عصابات سرقة السيارات منذ عشرات السنين
مشهد اعتقال الشرطة التركية لبعض
اسطنبول في مرمى االرهاب  -تنظيم متشدد يهاجم
المتضامنين مع منفذتا الجريمة بقوة
القنصلية االميركية واستهداف مركزا للشرطة
مقتل جندي تركي واصابة  - 7مقتل  5جنود اخرين
بانفجار قنبلة  -امراتان تنتميان الى جبهة حزب التحرير تركيز الصورة على الدماء على االرض -
الشعبي الثوري االرهابي  -استهداف القنصلية االميركية مشاهد متتالية من االستهدافين ومعارك بين
الشرطة التركية واالكراد
 استهداف مركزا للشرطة التركيةتطايرت عشرات الجثث التابعة لبشار االسد في الهواء
بعد تفجير فصائل المعارضة نفقا للنظام  -تمكنت من
مشاهد النفجارات عنيفة  -تكرار مشاهد
نسف معاقل النظام  -استهدف الثوار براجمات
المعارك
الصواريخ معاقل قوات االسد
المقاومة الشعبية تحرر  4محافظات جنوبية من أصل
مشاهد للعمليات العسكرية بين تقدم
خمسة  -المقاومة اضافت ابين الى سجل انتصاراتها -
وانسحاب واطالق نار
س ّجلت تقدما
يواصل جيش الفتح هجومه 1400 ،قذيفة سقطت على
مشاهد للعمليات العسكرية والقصف
البلدتين  -مقتل  22وجرح  40من المدنيين
استطاع الجيش السوري بالتعاون مع حزب هللا من
السيطرة على المدينة  -استمرار الغارات بالبراميل
مشاهد للعمليات العسكرية والقصف
المتفجرة على المدينة
مشاهد اشتباكات وضرب وتدافع في النقابة
من االرشيف
مقاطعة انتخابات المحررين -
اشتباكات هي االعنف  -نجح الثوار في داريا بالسيطرة
على المدينة  -القاء النظام للبراميل المتفجرة  -اقتحام
اشتباكات عنيفة وقصف ودمار
مراكز ومعاقل قوات النظام
مشاهد اشتباكات وانسحاب وتقدم للقوات
تصبه العاصمة اليمنية في قبضة المعارضة  -اعلن
الموالية والمعارضة في اليمن
االنقالبيون عن حالة الطوارئ
توازن الرعب يفرض هدنة في الزبداني وكفريا والفوعة
اشتداد الضغط على مقاتلي الزبداني بعد تقدم الجيش
السوري والحزب  -ثمة مخاوف من االنعكاسات

مشهد للجنود في وسط الدمار
مشاهد للعمليات العسكرية وقصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

الكارثية التي قد تمتد الى الخارج
فائض دموي في سوريا  -جبهة دمشق والغوطة الشرقية
مشتعلة  -اتهام القوات السورية بارتكاب جرائم حرب
ضد السوريين المحاصرين  -افظع من ان تنشر على
الهواء
قطاعي الطرق
ارتكبت كتائب االسد مجزرة جديدة على دوما التي
انهمرت عليها البراميل المتفجرة منذ الصباح  -تلونت
االرض بحمرة دماء الباحثين عليه  -مجزرة مروعة -
البراميل التي انهمرت على رؤوس المدنيين
دحر المتمردين  -استهدفت  -بعد سيطرة المعارضة -
استعدادها اقتحام اب  -قتل وجرح بسبب اشتباكات
وصفت باألعنف
شدد قهوجي على الجهوزية التامة للتصدي بكل قوة الي
تسلل ارهابي او نشاط تخريبي -
دارت االشتباكات بين حزب هللا والجيش السوري من
جهة ومقاتلي داعش من جهة اخرى  -اي تقدم لداعش
يهدد االراضي اللبنانية
حادث سير مروّع يذهب ضحيته نازحون سوريون -
مأساة
تايلند تهتز على وقع انفجارين في اقل من  24ساعة ،
هجوم هو االسوا على البالد
مأساة السوريين جاءت مضاعفة في دوما  -أكثر من
 100شهيد يدفنون في دوما  -فوق االرض احياء حتى
اشعار اخر  -اكثر من  500قتيل وجريح -
تقدم سجله مقاتلو حزب هللا والجيش السوري بسيطرتهم
على حارة الزهرة-
انفجار دراجة نارية مفخخة امام معبد ايروان حاصدا
اكثر من  20قتيل
العثور على طفل سوري مشنوقا في سهل عكار
تحطم طائرة حربية في ادلب بسبب خلل تقني مما ادى
الى كارثة انسانية
تركيا تحدد مالمح برنامج تدريب المعارضة والواليات
تدافع عنها
استعاد موالو الرئيس اليمني قاعدة العند بعد معارك
عنيفة مع الحوثيين
اعتقال وتطهير معسكرات تابعة لبوكوحرام وتحرير
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مشاهد قاسية  -حريق وجثث في االرض
مقطعة  -تركيز على جثث االطفال  -كل
الجثث واضحة
كاميرات مراقبة تظهر اعتداء قطاعي
الطرق على شخصين وضربهما

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشاهد من مكان وقوع المجزرة مع دماء
ودمار

جثة  +دماء

مشاهد للعمليات العسكرية والقصف
مشاهد للجيش في عرسال

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشاهد للمعارك بين داعش واحرار الشام
مشاهد للباص المتدهور وللنازحين في
المشفى

جثة  +دماء

مشاهد لمكان االنفجار

دماء

مشاهد مكان المجزرة ولقوات الصراع
ودمار
مشاهد لالسلحة
مشاهد من موقع التفجير
مشاهد لجثة الولد في البراد مع تغبيشها
مشاهد دمار وخراب
مشاهد تدريبات
مشاهد عناصر مسلحة
مشاهد اشتباكات بين عناصر قوى االمن
والمتظاهرين ورشهم بالمياه

اقتحام  -رشهم بخراطيم المياه  -توقيف النشطاء -
تبنى داعش تفجير انتحاري في القامشلي اودى بحياة 40
مشاهد دمار وتفجير
مسلح كردي
ذبح داعش الدكتور الجامعي ومدير االثار السابق خالد
االسعد  -علقت جثته على عامود الكهرباء مذبوح الراس صورة للضحية معلق على العامود
دوما تحت رحمة الغارات الجوية من جديد  -قتل اكثر
من  85شخصا في غارات جوية شنها الطيران الحربي
مشاهد للضربات والدخان والدمار
السوري على سوق دوما
تواصل القصف في القريات المجاورة  -الجيش السوري مشاهد لالشتباكات

جثة  +دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
جثث
دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر

عنف جسدي

وحزب هللا يتقدمان بعد السيطرة على مبان في الحي
الغربي  -استئناف المعارضة قصفها
اسقطت حركة احرار الشام مدن الفوعة والزبداني
وكفريا  -اجهضت الهدنة
قتلت االول واصابت الثاني بجروح خطرة

مشاهد قصف ودمار وعناصر مساحة
مشهد قطع طريق باالطارات المشتعلة
مشهد يضرب به االسير رجال بكعب
البارودة
االسير بات اسيرا
مشهد يطلق به احد العناصر المسلحة
الرصاص
الهدنة في الفوعة وكفريا والزبداني تنهار
بات االسير اسيرا بعد ان اوقفه االمن العام في المطار  -لقطات من االرشيف للجيش اللبناني خالل
اكثر من سنتن على اختفائه  -جواز سفره المزور فضحه معركة عبرا
تسكير مناصرات االسير الوتوستراد صيدا بعد توقيفه -
اصطدام مع القوى االمنية التي امرت بفتح الطريق مهما مشهد لمناصرات االسير تتدافع هي والقوى
االمنية
كلف االمر
لقطات من االرشيف للجيش اللبناني خالل
سبق للنيابة العسكرية ان استدعت عليه  -احالة ملف
معركة عبرا
معارك عبرا واحمد االسير الى المحكمة العسكرية
خالل معركة عبرا التي سقط فيها العشرات من مسلحي
لقطات من االرشيف للجيش اللبناني خالل
االسير قتال والقي القبض على  19منهم  -اقتناء مواد
معركة عبرا
متفجرة  -لقطات لمسلحين وللدبابات
تجدد القصف على البلدات الثالث بعد انهيار وقف
اطالق النار من الجانبين  -قصف الجيش السوري مواقع مشاهد اطالق الصواريخ واالنفجارات
واالشتباكات
المسلحين
اقدم تنظيم داعش على صلب  12شخص وفصل
رؤوسهم عن اجسادهم كما تواصلت المعارك بين داعش
مشاهد لمعارك تبادل اطالق النار
والمسلحين الليبيين وادت الى قتل وجرح العشرات
انسحاب جميع المقاتلين  -مشاهد لدبابة و مسلحين
حادث سير ماساوي نقلت الشابة الى العناية الفائقة
عشرات القتلى والجرحى في عملية انتحارية في العراق
مدينة الصدر تشهد اكثر الهجمات دموية من صنع الدولة
االسالمية  -تفجير شاحنة مفخخة لم يسلم منها البشر وال
الحجر  -سقوط عشرات الجرحى والقتلى في تفجير
شاحنة مفخخة وسط سوق شعبي
قذائف طالت مدينة الالذقية ما ادى الى سقوط قتيلين
واصابة - 14
44شخصا قضوا حتى االن في انفجارين وقعا في
منطقة صناعية في الصين
الهبت اجسمة النيرات اجسام  4اطفال  -احتكاك االسالك
الكهربائية  -اصابة  4اطفال وامهم بحروق
الهجوم اجبر الجيش السوري على االنسحاب الى شمالي
غربي مدينة حماه
قتل  44على االقل من العناصر المعارضة ..
المقاومة اليمنية تعلن بدء عملية تحرير زنجبار من
الحوثيين بعد السيطرة على اللواء الخامس
جنود جبهة النصرة يبدؤون عملية عسكرية تهدف لمنع
تمدد الذراع االميركية شمال سوريا
احكم حزب هللا والجيش السوري السيطرة على حي

مشاهد للدماء في السيارة
مشهد للسيارة المفخخة

مشاهد من السوق الشعبية المدمرة
مشهد اشتعال النيران على احدى االرصفة
من جراء قذيفة
مشهد االنفجار اثناء حصوله والدمار
مشاهد للبيت المحروق والمدمر  -االطفال
وحروقهم في المستشفى
مشاهد الطالق صواريخ
مشاهد لالشتباكات
مشاهد لالشتباكات
مشاهد مسلحين يركضون ويعتقلون اسرى
مشاهد اشتباكات واسلحة
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الحكمة في الزبداني وتكبدت المعارضة السورية خسائر
كبيرة بين قتلى وجرحى
استطاعت القوات الموالية لعبد ربه منصور قاعدة العند
الجوية من الحوثيين واطلقت عملية تمشيط واسعة
للبحث عن المتمردين  -االستمرار في القتال
احكمت وحدة من حزب هللا والجيش السوري السيطرة
على ابنية في حي الزعطوط  -تقدم الجيش
هجوم قتل فيه اكثر من  10رجال امن  -تفجير ادى الى
قتل  3عاملين في المسجد وجرح العشرات  -العثور
على اشالء بشرية ناجمة عن تفجير حزام ناسف
القبض على احد المشتبه بهم  -الخاطفون كانوا قد سرقوا
سيارة من بكفيا
المخطط هو زوجها والمنفذ هو السائق  -اصيبت بطلق
ناري
حادث ماساوي  -سقط الرضيع ارضا وتوفي على الفور
خطف داعش ل 232مدنيا بتهمة التخابر مع النظام -
فرض االقامة الجبرية  -عملية اختطاف االب جاك -
الحادث االرهابي الذي تبناه داعش
دوامة النفايات مستمرة واالزمة الى المربع االول
صوت المطالب خفت تحت ضرب العصي  -الشباب
الع ّزل حاولوا اجتياح الشريط السلكي  -تدافش
لعنة السهل تالحق النظام كما المعارضة  -نسبة كبيرة
من القتلى  -عادت المعارضة وانتزعت بعض المواقع
من النظام -
انفجار سيارة مفخخة ادى الى اصابة  29شخصا -
االنفجار جاء ثارا -
اعطاء االمر الطالق النار على الجيش  -مساعدة خالد
حبلص بمده باالسلحة  -نية اغتيال الشيخ ماهر حمود
تنظيم الدولة االسالمية مستمر في القضاء على البشر
كما على الحجر  -داعش يواصل قضم الصحراء  -بعد
اسبوعين على تدمير مقابر المسلمين -
استعادة احرار الشام المبادرة في الزبداني  -شنوا
هجمات على حواجز النظام والحزب
غارات شنها التحالف العربي اسفرت عن مقتل 25
شخصا
غارات النظام على دوما والضحايا اكثر من 50
واشنطن تقرر حماية المسلحين السوريين التي دربتهم
تقرير ستراسفور يؤكد على ازدياد تورط تركيا في
الشمال السوري وان انقرة تميل الى دعم الثوار
الضعاف القوات السورية
احكام الجيش السوري وحزب هللا السيطرة على عدد
من كتل االبنية في الزبداني  -تواصل المعارك
واالشتباكات  -احباط محاولة تسلل للمعارضة
زيارة وليد المعلم لطهران لمناقشة هذه المبادرة -

عنف جسدي

مشاهد دبابات وعناصر مسلحة
مشاهد دبابات وعناصر مسلحة
مشاهد من المسجد الذي طاله التفجير  -جثة
ودماء ملطخة الجدران
مشهد تمثيل حادثة الخطف مع اسلحة
ومشهد لدبابات الجيش
مشهد تمثيل الجريمة مع فرد
مشهد للرضيع على االرض مغطا والدماء
حوله
مشهد مسلحين ورهائن
مشهد للمسجد بعد التفجير
مشهد تضارب وتدافع بين المتظاهرين و
القوى االمنية
مشهد عنبف جدا لممارسات القوى االمنية
ضد المتظاهرين
مشاهد اشتباكات واطالق رصاص
وصواريخ
مشاهد لمكان االنفجار
مشاهد من االرشيف معارك عبرا  -دبابات
الجيش ومسلحي االسير
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مشاهد دمار
مشاهد للكومبيوتر الذي يضرب الصواريخ
من الطائرات االميركية ضد النظام السوري
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مشاهد لمصابين ولقصف ( كان يمكن
تجنبها)

دماء

التركيز على جثث هامدة على ارض
المعارك  -مشاهد لالشتباكات
مشهد لالشتباكات ولمسلح يطلق الرصاص

جثث
ال يوجد مظاهر

مشاهد للدمار والمسلحين
مشاهد اشتباكات واطالق رصاص
وصواريخ
مشاهد لمسلحين ولدخان القصف

التسوية تهدف الى وقف فوري الطالق النار
االرهاب يحط في منطقة عسير السعودية  -استشهاد 15
في تفجير ارهابي  -انفجار بحزام ناسف
المخطط هو زوجها والمنفذ هو السائق  -اصيبت بطلق
ناري
قتل عدد من الجنود االتراك في هجوم لحزب العمال
الكردستاني  -ارهاب

و دبابات
مشاهد من داخل المسجد
مشهد تمثيل الجريمة مع فرد
مشاهد هرب واشتباك
مشاهد من داخل المسجد
مشاهد عنف بحق المتظاهرين  -قوى امنية
تعتدي عليهم بالضرب واالعتقال

منفذ التفجير االرهابي هو سعودي الجنسية
تاريخ ال يختصر بمشاهد العنف فقط ،توقيف عونيين
بتهمة توزيع مناشير  -محاكمات واعتقاالت
استمرار العمليات في الزبداني  -تسليم  7عناصر انفسهم
مشاهد اسرى واشتباكات
 اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحةدير مار اليان حين تبيد داعش التراث المسيحي
عملية انقاذ مصورة في نهر بيروت
تبادل اطالق النار  -ارتفاع عدد القتلى والجرحى من
فتح  -تصاعد االشتباكات بين فتح وجندي الشام
داعش لم تكتف بالجرائم بل تكمل بالحقد
طلعت ريحتكم غدا في الشارع ومواجهة متوقعة مع
القوى االمنية
كيف ستواجه السلطة شباب الوطن؟ مجلس نواب قرر
مصادرة راي شعبه
جريمة مروعة  -مجزرة بسبب خالف على شقة -
اطالق نار
جريمة ارهابية في حق الجيش اللبناني
تبنت داعش االعتداء على مبنى سقوط عدد من الجرحى
من رجال الشرطى في محيط مبنى جهاز االمن القومي

مشاهد دمار
مشهد انقاذ مع دماء على االرض
صوت رصاص  -عناصر مسلحة -
مشاهد دمار
مشاهد اشتباك بين المتظاهرين والقوى
االمنية
مشاهد اشتباك بين المتظاهرين والقوى
االمنية
مشهد للجثة مضرجة بالدماء
مشاهد للجيش والدبابات ولمسلحين

مشاهد لالنفجار والدمار
مشاهد اشتباك بين المتظاهرين والقوى
محاصصة النفايات :الفائزون معروفون والنفايات باقية االمنية
مشهد لالسير وتركيز على السالح الذي
يحمله
االسير في اليرزة والسياسة تغطي كبار المتورطين
مشاهد اشتباك بين المتظاهرين والقوى
االعتصام تحول الى مواجهة بين المعتصمين والقوى
االمنية  -ضرب بالعصي -
االمنية استخدمت فيها خراطيم المياه -
مشهد لالسير وتركيز على السالح الذي
يحمله
تورط كبار السياسيين مع احمد االسير
ضبط الحدود ومواجهة المجموعات االرهابية  -التصدي مشهد لوحدات الجيش في عرسال وبريتال
وبعض المناورات
بقوة الي نشاط تخريبي
مشاهد اشتباكات وصواريخ و عناصر
واصل الجيش السوري التقدم السريع في الزبداني
مسلحة
وسيطر  ..احكام السيطرة الكاملة على حي الزهرة -
اوقعت في صفوفها قتيلين  -قصف الجيش المسلحين -
صورة للجثتين مخفيتين
اشتباكات
دراسة قالت ان داعش ال تكتفي بنشر قتل الرهائن بل
مشهد لمسلحي داعش يركضون
عن نشر اخبار فتح مدارس ومستشفيات ..
مشاهد من قصف مواقع االرهابيين في
مشاهد من قصف مواقع االرهابيين في الزبداني  -شن
الزبداني بالصواريخ
حزب هللا هجوما عنيفا بقصف صاروخي مركز
العبادي يحيل قادة عسكريين الى المحكمة بتهمة التخلي مشهد قصف و دمار
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عن مواقعهم
اعدام  -قطع الراس
اشتبكت عناصر مسلحة مع الحوثيين وتقدمت القبائل
المحلية
قتل شخصين  -انفجار امام دار االفتاء  -الجيش
االميركي ينفذ اولى ضرباته الجوية االولى ضد اهداف
داعش
داعش تفجر شاحنة مفخخة في سوق شعبية  -مقتل 38
شخصا  -واحدا من اكبر الهجمات
هزت انفجارات هائلة شمالي الصين ادت الى مقتل 50
شخصا
بين المعارضة والجيش السوري  -انسحاب مقاتلي
المعارضة من الزبداني
الفروف :ضرورة دفع التسوية السياسية الى االمام
وقع االرهابي الفار في مصيدة االمن العام اللبناني -
مداهمة شقة االسير
سقوط الهدنة في الزبداني وكفريا بعد فشل المحادثات -
تصعيد في العمليات العسكرية
المقاومة اليمنية تحرر قاعدة العند واستعدادات كبيرة
لتحرير لحج وابين
وسط غارات من قوات التحالف العربي ،سيطرت
المقاومة الشعبية على مطار العند بعد تطهير المنطقة من
المتمردين  -قتلوا العشرات من الحوثيين  -ميليشيات
التمرد الحوثي  -رد الحوثيون بقصف االحياء -
القصف العشوائي والعنيف على الزبداني دفع بفصائل
المعارضة استهداف حي جوبر للنظام  -سقط عشرات
جراء غارات وسقوط طائرة تابعة للنظام  -استهداف
مسقط راس االسد وقتلوا عددا من قوات االسد
واستهدفوا معاقل االسد
عثر على الطفل السوري مشنوقا في عكار داخل
صفوف مدرسة الحكمة المجانية -
الخادمة تحاول القاء نفسها من الطابق الثالث -
المقاومة الشعبية اليمنية تتقدم لتحرير لحج من الحوثيين
وانشقاقات في الحرس الجمهوري الموالي لصالح
بعد طرد المتمردين  -انشقاقات الحرس الجمهوري -
ارسلت المقاومة تعزيزات لتحرير باقي المحافظات -
قصف من قبل االنقالبيين الحوثيين  --اشتبكت مع
القوات الحوثية قتلت وجرحت الكثيرين منهم
الزبداني في مرمى براميل الموت وقذائف محرمة دوليا
 الكم الهائل من البراميل المتفجرة التي تلقيها طائراتالنظام على الزبداني  -بعد فشله المتكرر للسيطرة عليها
 تكرر االشتباكات العنيفة  -حقق الثوار تقدم بالسيطرةعلى بعض االحياء  -هجوم شنته المعارضة على النظام
قتل  3جنود اتراك بعبوة ناسفة فجرها مسلحو حزب
العمال الكردستاني

مشاهد العدام او لرجال مغطي الراس
صور اشتباكات و عناصر مسلحة
صور للجرحى
صور دمار في السوق
صور االنفجارين  -اشتعال  +جرحى
مشهد اشتباكات ودمار وتقنيص وقصف
مشهد دمار وقصف ومسلحين
مشهد لدوريات الجيش خالل معارك االسير
في عبرا
اشتباكات وقصف ومسلحين
اشتباكات وقصف ومسلحين

عنف جسدي
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اشتباكات وقصف ومسلحين ودبابات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

قصف صاروخي وغارات ودمار
واشتباكات ومسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشهد للمدرسة وللطفل في براد المستشفى
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عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشهد انتحار وسقوط الخادمة من الشرفة
اشتباكات ومسلحين

اشتباكات ومسلحين وقصف ودمار

اشتباكات ومسلحين وقصف ودمار
صور مسلحين ودبابات
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ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صورة للسيارة المتضررة ولدماء على
المقاعد

مقتل فتاة واصابة السائق بعد فقدان السيطرة على
السيارة
ضربات جوية مكثفة شنها الطيران التحالف العربي
استهدقت مواقع المسلحين الحوثيين  -تمكن الجيش
الوطني من استعادة السيطرة على لحج  -تواصلت
اشتباكات بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح
رغم الحملة العنيفة التي تشنها قوات االسد على القرى
في ريف ادلب استطاع الجيش الحر السيطرة على
القرى بعد معارك عنيفة
تحطم سيارتين  -سقوط قتيل واصابة  3اشخاص بحالة
خطرة
داعش يتبني تفجير مسجد قوات الطوارئ في السعودية
والحريري يدين ويهم اعداء العروبة واالسالم
ضرب االرهاب مجددا دور العبادة في المملكة السعودية
 االرهابي استغل وقت الصالة للقيام بجريمته البشعةالثوار يتقدمون في جوزين ويتصدون لكتائب االسد في
الزبداني
تحرير من ايدي الحوثيين  -استعادت المعارضة لحج -
قتل جندي -

دماء

اشتباكات ومسلحين وقصف ودمار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

معارك واشتباكات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور دبابات وقصف ودمار

بعد كثرة عمليات الخطف

مشهد لدبابات الجيش وهي تتقدم في بريتال

التحقيق بهجمات كيماوية في سوريا
بعد كثرة عمليات الخطف  -الجيش ينفذ حملة ضد
مطلوبين ويعتقل عددا منهم
انتهاك حقوق االنسان وتنكيل  -مشروع قانون انشاء
اجهزة متخصصة بمالحقة االرهاب
دعم العمليات ضد الحوثيين  -تحرير شبوة بات وشيكا -
اشتباكات باالسلحة الثقيلة
قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة التركية
ومسلحين اكراد
سجلت حاالت اختناق جراء القاء قوات االسد قنابل
تحتوي على غازات سامة على جوبر  -قصف جوي
عنيف  -سقطت القذائف على منازل المدنيين
المخطط هو زوجها والمنفذ هو السائق  -اصيبت بطلق
ناري -

مشهد معارك

مشهد تحطم السيارة وجرحى

دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

باحة المسجد المفجر  -جرحى
معارك واشتباكات وتفجيرات و تقنيص
ومسلحين

دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

باحة المسجد المفجر

مشهد لدبابات الجيش وهي تتقدم في بريتال
مشاهد من االرشيف عن تنكيل وتعذيب
المواطنين
مشاهد اشتباكات -
مشهد دخان من القصف
مشهد معارك وقصف مستمر
مشهد تمثيل الجريمة مع فرد
صور ضحايا ودمار

مجرزة مروعة للطيران االسدي في ريف ادلب
صباح دموي استفاق عليه اهل ريف ادلب  -استهدف
الطيران الحربي سوقا للمواشي ما ادى الى قتل وجرح
مدنييت  -احكمت المعارضة سيطرتها على القرقور -
مشاهد للمعارك واالشتباكات
اشتباكات عنف مع قوات النظام -
مقتل عقيد على يد نجل ابن عم بشار االسد  -سجله حافل
صور له وهو مسلّح
بالجرائم  -جريمة مروعة  -اعدام
اجرام  -اعمال دنيئة  -التصدي للفكر الضال
المقاومة الشعبية احرزت تقدما نوعيا بعد تمكنها من
السيطرة  ..اقتحمت مبنى وسيطرت عله  -تواصل
مقاتالت التحالف القصف

صور للمسجد وللجاني
مشاهد من المعارك

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

استهدف مواقع التنظيم الجديدة داخل المدينة بغارات
مكثفة  -خسائر بشرية ومادية
استشهد سعد دوابشة بعد ان اقدم مستوطنون على حرق
منزله وهم في الداخل  -جروح بالغة
اعالن حالة طوارئ في صنعاء
دافع عن ميليشيا حزب هللا الذي يقتل الشعب السوري -
يدافع عن حاه ،عنا  ،عن لينان -
المقاومة تدخل زنجبار والحوثيون يعلنون حالة طوارئ
 اندالع مواجهات  -سيطرت القوات الشرعية علىالمكاتب الرسمية  -هجوم للمقاومة  -مواصلة الغارات
سيطرة للمقاومة في ريف حماة وقتلى للنظام في جوبر -
سيطر داعش على قرية

مشاهد من المعارك وقصف وقنص ودمار
مشهد للطفل المحروق وللجرحى
مشهد دبابات وصوت انذار
مشهدد قصف دبابات وتدافع بيم مؤيدي
عون والجيش
مشهد معارك وقصف ودبابات ..
مشهد المعارك والقصف ودمار
مشهد القصف

المقاومة اليمنية تكبد المتمردين خسائر فادحة جنوبا
اصابة ام واوالدها ال 4بحروق بالغة  -نتيجة احتراق
جرحى والمنزل محترق
المنزل  -احتكاك كهربائي
ميليشيات انقالبية  -تقدم القوات الشعبية  -ليلة ساخنة
استمرت فيها االشتباكات  -الميليشيات جربت الهجوم -
معارك واشتباكات ودمار واسلحة
مقتل ضابط كبير  -غارات على التجمعات الحوثية
الثوار سيطروا  -تعرضت الالذقية لقصف صاروخي -
في قصف هو االول  -تواصلت االشتباكات بشكل متقطع
معارك واشتباكات ودمار واسلحة
 القاء البراميل المتفجرةقتلى وجرحى في انفجارين في الصين  -انفجار هائل

صور انفجار وحريق

اقتحام سجن حماه المركزي ردا على المتمردين
تزداد كتائب االسد شراسة  -تقدم تحرزه المعارضة -
سيطر الثوار  -تم تمديد وقف اطالق النار  -اطلقت
كتائب االسد النار والغاز المسيل للدموع  -استهدفت
قوات المعارضة معاقل القوات النظامية
سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف -
المتمردين  -قتل  6مدنيين في قصف لقوات الرئيس
المخلوع
افشال ايران لمفاوضات الزبداني يشعل الجبهات
السورية
معركة عبرا ادت الى سقوط شهداء للجيش والجرحى
وسقوط انصار االسير بين قتيل وجريح
اشتعلت خطوط قتال الزبداني واشتدت عمليات القصف
لتصل الى كافة محاور القتال  -تجدد المعارك
احتجاجا على المعاملة السيئة والتعذيب التي يتلقونها من
قوات النظام  -استحضر النظام ممارسته القمعية -
سقوط حاالت اختناق  -قصف الثوار المدينة
مقل  5جنود اتراك في اشتباكات مع مسلحين اكراد -
قتل جندي بعد ان انفجر فيه لغم
مواجهات على جبهات عدة  -اقتحمت  -واصل عناصر
الحوثي قصف المدينة
صواريخ االسد تحصد اكثر من  100قتيل في دوما
وتجدد المعارك في الزبداني بعد انهيار الهدنة

اشتباكات

معارك  -قصف -
اشتباكات ومعارك ومسلحين
قصف مدفعي واشتباكات
مشاهد للمعركة من قنص ودبابات
مشاهد للمعارك واالشتباكات
مشاهد تعذيب من داخل السجن وقصف
الثوار للمدينة
مشاهد لالشتباكات
مشاهد لالشتباكات ودبابات ودخان قصف
مشاهد من العملية العسكرية ودوما المنكوبة

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صواريخ النظام السوري انهمرت على سوق شعبية في
دوما اسقطت اكثر من  100قتيل معظمهم اطفال -
مجزرة مروعة  -استؤنفت المعارك في الزبداني -
تتقدم القوات العراقية في دخولها محطات القطار وتكبيد
داعش خسائر في صفوفه
تشهد تعز مواجهات ضارية  -اقتحمت المقاومة الشعبية
المقر  -سيطرت المقاومة على المحافظة  -تدور
مواجهات اسفرت عن مقتل واصابة االنقالبيين
غارات اسدية متتالية على دوما ،والمعارضة تطلق
عملية عسكرية في درعا
حاولت مجموعة ارهابية التسلل من جرود عرسال تجاه
المراكز العسكرية فتصدى لها الجيش وقام بقصف
التحركات المشبوهة  -وقعت اشتباكات عنيفة بين حزب
هللا وداعش
انهيار وقف اطالق النار ترك الجبهات السورية تحت
مرمى القصف العنيف لقوات النظام  -قوات النظام
جددت القاء البراميل المتفجرة على دوما  -سقط قتيالن -
افشلت القوات العراقية مهمة داعش  -كبدت التنظيم
خسائر جسيمة في االرواح والعتاد  -قتل عشرات
االرهابيين  -تدمير مواقع لهم
 80قتيال على االقل في معارك تعز وسط ضربات جوية
للحوثيين  -استشهاد جنديين سعوديين على الحدود  -شن
التحالف العربي غارات على مواقه الحوثيين
مواطن يتسلق عمودا مهددا باالنتحار والوزير درباس
يقنعه بالنزول
النظام يكثف قصفه على الزبداني جوا وبرا
الحملة العسكرية الشرسة لكتائب االسد في ريف دمشق
لم تمنع الثوار من التقدم  -تمكن الثوار من تدمير دبابة
وجرح عناصر من قوات االسد  -القت القوات االسدية
البراميل المتفجرة
ثالث قتلى و 18جريح بتدهور حافلة لركاب سوريين في
البقاع بعد تعطل مكابلها
اكثر من  30برميال متفجرا على الزبداني  -والمانيا
تحمل االسد مسؤولية الماساة االنسانية في سوريا
طيران النظام القى اكثر من  30برميل متفجر وصاروخ
ارض ارض على المدينة  -القي حتف عشرات
المواطنين -
وفاة  9فلسطينيين و 6سوريين بعد غرق قاربهم
تحقيق تقدم في االنبار  -اعلنت الدفاع العراقية استعادة
قواتها مناطق في المدينة
نفذ طيران التحالف  3غارات جديدة  -في تحرك
عسكري نفذت ضربات مباشرة لمعاقل الحوثيين قتلت
 14وتدمير مراكب -
النظام يرد بالقاء عشرات البراميل المتفجرة
البلدة تشيع الضحايا ال 4وسط حزن شديد  -قام
باالنتحار بعد تمثيل جريمته  -كترمايا استفاقت على
الجريمة المروعة -

مشاهد للسوق المدمرة ولالشتباكات
والقصف
مشاهد للمسلحين واالشتباكات
مشاهد للمسلحين واالشتباكات
مشاهد قصف واشتباك

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور دبابات للجيش اثناء التصدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

قصف  -دمار  -اشتباكات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

قصف  -دمار ودخان  -جثة هامدة مغطاة

جثث

قصف  -دمار  -اشتباكات ومسلحين
مشهد للمواطن على العامود
مشهد قصف شديد

مشاهد دخان واشتباكان وقصف
مقابالت مع الجرحى وصورة لتدهور
الباص
صور لدخان االشتباكات

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
دماء
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار واالشتباكات والقصف
والمدنيين العزل
صور النتشال الجثث والناجين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
جثث
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور من االشتباكات ومن الدمار
والمسلحين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صورة للجثة مضرجة بالدماء

جثة  +دماء

دبابات ودمار بعد المعارك

صور للمسلحين

اقتحمت المعارضة حاجزين وقتلت عدد من قوات النظام
وحزب هللا  -حققت المعارضة تقدما  -ثوار محافظة
دمار واشتباكات  -وقصف
حماه اسروا  20جنديا نظاميا
قتل وجرح عدد من مسلحين الحوثي  -اغارت طائرات
اشتباكات ومسلحين ودمار
التحالف
ونتانياهو يتهم ضابطا ايرانيا
تعزيزات عسكرية  -شن اسرائيل غارات جديدة  -اقر
النظام بتعرض مواعقه لقصف اسرائيلي اسفر عن مقتل
جندي و جرح 7
قتلى بقصف للنظام على ريف حلب  4 -عناصر من
حزب هللا قتلوا في اشتباكات في المدينة  -استهداق
المربع االمني

دخان القصف
مسلحين  -دبابات  -دخان قصف
اشتباكات ومسلحين ودمار
دبابات وجيش

استخدمت رمايات دفاعية من عيارات مختلفة
تتوالى التحذيرات من ارتفاع منسوب الخطر في العراق
 هجمات داعش ضد الحكومة  -حذر السيستاني منخطر تقسيم العراق -تقدم للقوات االمنية  -اقتحام معاقل
داعش  -مقتل اكثر من  40عنصر لداعش في مواجهات
وقصف جوي للنظام والتحالف

دمار واشتباكات  -وقصف

بين فتح وجندي الشام  -تسفر عن سقوط قتلى وجرحى

عناصر مسلحة واطالق نار

مجزرة جديدة في دوما
المياه التي اطلقت من قبل القوى االمنية  -حالة من الهلع
 اشتباكات بين المواطنين والقوى االمنية  -اطالقبعض المفرقعات ما ادى الى رد القوى االمنية بخراطيم
المياه  -حاالت اغماء في صفوف المواطنين  -اشتدت
الشعارات الحقا
شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات بين فتح وجندي الشام -
وضع امني متفجر  -مسرح اشتباكات جديدة بعد تعرض
احد القادة الى محاولة اغتيال
بشار االسد الذي يبيد بدم بارد  -مجزرة جديدة في دوما
وعشرات المدنيين تحت االنقاض  -امكانات الجيش
الحر الضئيلة لم تمنعه من محاولة مواجهة داعش  -قتل
عناصر من النظام  -قصفت الكتائب مناطق للنظام -
استهدفت قوات االسد -
القوات العراقية تسيطر على جسر استراتيجي في
الرمادي  -حررت منطقتين بعد اشتباكات عنيفة مع
داعش -
غارة اميركية على العراق تقتل الرجل الثاني في داعش
االرهابي
جنود اميركيون يمنعون مجزرة على متن قطار  -رجل
معه سالح فتح النار -
القوات السعودية تحبط مخططا حوثيا الرسال جواسيس
 محاولة التسلل  -قوة عسكرية برية دخلت الىحضرموت لدعم المقاومة في مواجهتها مع الميليشيات -
معارك ضارية  -انزال جوي  -المقاومة تسجل تحالف
قتل  10اشخاص وجرح  60في تفجير انتحاري هز حيا

دمار واشتباكات  -وقصف

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشاهد من التظاهرة  -تدافع والقاء المياه
على المتظاهرين

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

عناصر مسلحة واطالق نار

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

صور للدمار واالشتباكات والقصف
والمدنيين العزل

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي

مشاهد اشتباكات ومسلحين ودمار
مسلحين وصور له وغارات
فيديو يظهر الرجل مكبل

مشاهد اشتباكات
مشاهد من مكان التفجير

ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
ال يوجد مظاهر

دبلوماسيا في كابول
انفجار ضخم في مصنع كيميائي

مشهد للنيران الصادرة عن االنفجار

عنف جسدي
ال يوجد مظاهر
عنف جسدي
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عنوان المقال والصورة

موضوع التقرير

ينتهي الحوار والهدنة ..ويتحول المقاتل مجددا الى آلة قتل

معارك الزبداني

اعتصام رياض الصلح
آثار الدمار الذي خلفه القصف الجوي على دوما في 17
أغسطس/آب الماضي

مواجهات بين المعتصمين والقوى األمنية

تهديد األنفاق الهجومية التي تحفرها "حماس" على حدود
القطاع هو األخطر على الجيش والمستوطنين
تشتيت القوة الجوية للنظام خفف من الطلعات الجوية في
سهل الغاب ما سمح بتقدم سريع للمعارضة
االلتفاف الذي قامت به قوات النظام على "جيش الفتح"،
أدى إلى سيطرتها على نقاط على الطريق الشرقي لسهل
الغاب
ستقع ايران في حرج كبير مع حزب هللا الذي اعتبر أن
طريق القدس تمر من الزبداني  -المعارضة تستعيد معظم
ما خسرته في سهل الغاب
انتقدت أوساط في المعارضة السورية المفاوضات بين
حركة "أحرار الشام" والوفد اإليراني  -مفاوضات
الزبداني :الفشل يع ّري جميع المفاوضين
ال يسود الوئام عالقة العلويين بالمرشديين  -المرشديون
يتهمون النظام بالتخاذل في حماية سهل الغاب
الحكومة اليمنية ستجتمع بكامل أعضائها في عدن خالل
الشهر المقبل
إحدى نقاط تمركز قوات حزب هللا والنظام السوري في
بلدة الفوعة بريف إدلب أثناء الهدنة
تعز مدينة منكوبة
مقاتلون من حركة "أحرار الشام" يتقدمون في تلة الزيارة
بسهل الغاب
عنصران من الدفاع المدني أثناء عمليات البحث عن
ناجين تحت األنقاض
طفل جريح عقب قصف طيران النظام السوري لدوما
مجددا
آثار الدمار الذي خلفه قصف الطيران لدوما الليلة
الماضية
وكان "جيش الفتح" قد تمكن من تفجير جسرين يصالن
بلدة الزيارة ببلدة جورين ،لقطع الطريق على قوات النظام
المتقدمة
انهيار جزء من نبع عين الفيجة في منطقة وادي بردى،
إثر استهدافه بالبراميل المتفجرة

القصف الجوي على دوما من قبل النظام
عادت إسرائيل من جديد إلى الحديث عن قدرات حركة "حماس"
العسكرية في قطاع غزة ،ما يوحي ّ
بأن ثمة ما وراء هذا الحديث الذي ال
يبدو عفويا
استعادت فصائل "جيش الفتح" السيطرة على عدد من القرى والبلدات
االستراتيجية في سهل الغاب
استمرار المعارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام
السوري ،في سهل الغاب بريف حماة الشمالي
استمرار المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في
منطقة سهل الغاب االستراتيجية ،عمليات كر وفر
تجدد أصوات االشتباكات ،ودو ّ
ي المدافع من جديد إلى جبهات الفوعة
وبنش بريف إدلب ،والزبداني بريف دمشق
المرشديون يتهمون النظام بالتخاذل في حماية سهل الغاب
هادي يبدأ معركة مأرب ويحاصر الحوثيين في صنعاء
فشلت األطراف المتفاوضة في تمديد هدنة الزبداني وقراها بريف دمشق،
وكفريا والفوعة في ريف إدلب
يشت ّد القتال على مختلف محاور محافظة تعز ،التي أعلنتها الحكومة
اليمنية من مقرّها في الرياض ،مدينة منكوبة ،مع تفاقم األزمة اإلنسانية
تقدم لـ"الفتح" في سهل الغاب..ومفاوضات الزبداني إلى الواجهة مجددا
ارتفاع عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية على دوما ،ليل السبت،
إلى أكثر من 34
تعرضت مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية ،إلى قصف بالبراميل
المتفجرة تزامنا مع وقوع اشتباكات في المدينة بين قوات النظام
والفصائل المقاتلة
القذائف تستهدف الالذقية ..وطيران األسد يواصل قصف دوما
تقدم للنظام في سهل الغاب وشن غارات على دوما
الفرقة "30النصرة تُفرج عن مقاتلي "

بيان ألهالي الزبداني :ندين أي تفاهم إقليمي ،أو دولي
مشبوه ،لتقاسم الهيمنة على سوريا الجريحة
إعدام التنظيم للرهينة ينذر ببدء استهدافه العمالة األجنبية
والسياح

توقف مفاوضات الزبداني ..الشتراطات غير قابلة للتنفيذ
إعدام تنظيم "والية سيناء" الرهينة الكرواتي ذبحا
تواصل القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي استعادة مدن
الجنوب اليمني وبات الجنوب اليمني تحت سيطرة قوات "المقاومة
الشعبية" ،التي تستع ّد للسيطرة على محافظة شبوة

قوات هادي تستع ّد للسيطرة على آخر معاقل الحوثيين في
الجنوب في شبوة
انقطاع المياه عن حلب مند نحو أسبوعين نتيجة توقف
محطة زيزون الحرارية عن العمل
شهود عيان من منطقة الديماس المجاورة للزبداني،
الحظوا مرور أرتال عسكرية لقوات النظام ،منسحبة من
محيط الزبداني
مدرّعات ودبابات ومئات من الجنود اليمنيين ال ُمدربين في
السعودية لدعم قوات هادي
قوات هادي تستع ّد لمعركة لودر وتحرير محافظة أبين
بشكل كامل
معركة لهيب داريا التي جاءت في إطار عمليات نصرة
للزبداني
ستون في المئة من الجنوب اليمني تحت سيطرة القوات
الموالية لهادي
لتصبح قضية "تجاوزت حدودها" ،قضية الزبداني"
سورية وأكبر صخرة في وجه مشروع التقسيم والتهجير
"الطائفي في سوريا

إنهيار مفاوضات الزبداني..وخطر التقسيم يتفاقم ":أحرار الشام"

شهر على معركة الزبداني ...ما الذي تحقق؟

معركة الزبداني

لماذا ينضم الشباب اللبناني إلى "داعش" و"النصرة"

انضمام الشباب اللبناني الى داعش والنصرة

المؤسسة العسكرية بعيدة عن النزاع

المؤسسة العسكرية والسياسة

حقيقة ما يحصل في الزبداني...

معركة الزبداني

عودة الى النشاط ...عناصر مقاتلة وخاليا مسلحة وأموال

إرهاب في طرابلس

معركة الزبداني مستمرة حتى النهاية وال تراجع

معركة الزبداني

هل إنتهى مفعول الخطط األمنية؟

الخطة األمنية

إلى لبنان عبر القصير والجرود؟ "داعش"

داعش تتجه نحو لبنان عبر القصير

مفاوضات اللحظات األخيرة في الزبداني

معركة الزبداني

لماذا تحصل عمليات التسلل في الجرود

تسلل في الجرود

هكذا وصلوا وهكذا غادروا بيروت "المندسون"

مظاهرات وتحركات الشارع اللبناني

بين مبادرات استدراج عروض ومشروع تقسيم المنطقة
واشنطن تخشى "جبهة النصرة" أكثر مما تخاف من
"داعش"
اإلغتياالت سالح القوى الكبرى لتبديل الموازين في
سوريا
اطالق الرصاص بالمناسبات حرام وممنوع والحلول شبه
مستحيلة!
نموذج جديد في التدريب على طريق "..فتوة النصر"
النصر والتحرير

تقسيم المنطقة حسب المشاريع السياسية

عندما يفضح العونيون حبّ "تيار المستقبل" للجيش
انتفاضة بيروت لبنة أولى في مسار تأسيس ّي لنظام سياس ّي
جديد
تنتصر دون منازع :لك ّل مواطن "نظرية المؤامرة"
مؤامرته"
توجه ضربتين قاسيتين لداعمي المعارضة "القاعدة"
السورية

جيش الفتح" يستهدف الفوعة ..إلنقاذ الزبداني
الهدنة تدخل حيّز التنفيذ
إرسال المملكة العربية السعودية تعزيزات عسكرية ضخمة وجنودا
يمنيين أنهوا تدريبهم في الرياض ،إلى اليمن
انهيار في صفوف الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدهللا صالح
بينما ال تزال المعارك مستمرّة في شبوة
النصرة تخلي مواقعها عاى الحدود التركية وخسائر للنظام في داريا
تق ّدم قوات "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي
باتجاه السيطرة على مواقع إضافية في محافظة لحج

عالقة واشنطن بداعش وجبهة النصرة
االغتياالت في سوريا
ظاهرة اطالق الرصاص في المناسبات
تدريب حركة الجهاد االسالمي لجيل جديد مسلح
الوطني الحر يفضح المستقبل
انتفاضة بيروت
انتفاضة بيروت
القاعدة تضرب المعارضة السورية

"جهادي"تنقلب على حلفاء األمس :تطهير "النصرة"
بالشمال السوري
هكذا ستنتهي معركة الزبداني...
تدريب المعتدلين السوريين انتهت :ال مكان "مسرحية"
للهواة
بين الخطف واإلرهاب لمن األولوية األمنية؟
مسرحية محاربة اإلرهاب" :النصرة" تلتزم القرار
األميركي التركي

انقالب النصرة على حلفائها
معركة الزبداني
تدريب المعتدلين السوريين
الخطة االمنية
النصرة تلتزم القرار األميركي التركي

