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 2018-10-30 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :الشـأن الخليجي

 المملكة على يجب وإنه قتله عن مسؤولة السعودية السلطات إن خاشقجي خطيبة جنكيز خديجة قالت •

 (رويترز). ذلك عن ولينالمسؤ محاكمة يمكن حتى أكثر تفاصيل إعالن

 تدرس ترامب دونالد الرئيس إدارة إن امس، األبيض البيت باسم المتحدثة ساندرز سارة قالت •

 بشأن إعالنا سنصدر" ساندرز قالت صحفي مؤتمر وفي، خاشقي مقتل على للرد الممكنة اإلجراءات

  (رويترز)."خاشقي مقتل على ردالقرار 

اسين أقطاي، أن تتم محاكمة المحتجزين على خلفية مقتل استبعد مستشار الرئيس التركي، ي •

، مجددا المطالبة بمحاكمتهم في تركيا السعوديةبشكل عادل في الصحافي السعودي جمال خاشقجي 

 .سبوتنيك( ).حيث ارتكبت الجريمة

 إطار في فيدان، عرفان التركي بنظيره المعجب سعود السعودي العام النائب جمع الذي اللقاء انتهى •

 بالده قنصلية داخل خاشقجي جمال السعودي الصحفي مقتل حول الجارية التحقيقات

 )مصراوي(.بإسطنبول

 رجال ستة إعدام وقف إلى االثنين يوم السعودية المتحدة باألمم اإلنسان حقوق مجال في خبراء دعا •

 ( رويترز). 2011 عام العربي الربيع بانتفاضات عالقة لها أنشطة بسبب

للمشاركة في تمرين  امس،الكويتي عن وصول طالئع القوات الفرنسية إلى البالد  أعلن الجيش •

نوفمبر/ تشرين الثاني  30حتى  11إقامتها خالل الفترة من  ( المقررة2018)لؤلؤة الغرب 

 (كونا.)المقبل
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 رئيس نائب شان تشي وانغ ،امس قصره في دبي، حاكم مكتوم، آل راشد بن محمد الشيخ استقبل •

 بين الثنائية العالقات تعزيزه، وتم نقاش ل المرافق والوفد الشعبية الصين جمهورية

 سبوتنيك(.)البلدين

 

 السوري  الشأن

 في للفرات الشرقية الضفة على «الكردية الشعب حماية وحدات» لـ مواقع التركية القوات قصفت •

 شمال( كوباني) العرب عين منطقة غربي مغار زور منطقة  القصف استهدف حيث ، سورية شمال

 (األناضول .) سورية

 تقديم آلية لتعديل ملحة حاجة هناك أن الجعفري بشار المتحدة األمم في الدائم سوريا مندوب أكد •

 السوريين مساعدة هدفها يكون بحيث سوريا في" اإلنساني الوضع" يسمى ما حول التقارير

 (سانا).المحتاجين

 قصف الشرعي غير الدولي التحالف" نإ: الجعفري بشار المتحدة األمم في الدائم سوريا مندوبقال  •

 (سانا)."الزور دير ريف في هجين مدينة دوليا المحرمة األبيض الفوسفور بقنابل

ة اإلسرائيلية، والرئيس السابق لمجلس األمن اإلسرائيلي، صرح النائب السابق لرئيس األركان العام •

" 300-بأن إسرائيل فوجئت بقرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس ،امسعوزي ديان، اليوم 

 سبوتنيك().وأن بالده ال تنوي مهاجمة المنظومة إذا استخدمها السوريون االستخدام الصحيح

 

 الشأن العراقي:

 العراقية الحكومة ،امس النجيفي، أسامة البارز السني القيادي العراقي، القرار تحالف رئيس هدد •

 لمحافظة عادلة حصة لضمان االتحادية المحكمة إلى باللجوء عبدالمهدي عادل برئاسة الجديدة،

 )ارم(.2019 لعام المالية الموازنة في نينوى

 عبد عادل الحكومة رئيس قّدمه الذي الحكومي، البرنامج تعارض عن ،امس عراقي، برلماني كشف •

 التي الموازنة حجم مع لحكومته، الثقة منح جلسة خالل عليه التصويت وتمّ  البرلمان، إلى المهدي

 الدولة، موازنة إلى إضافة خاصة، موازنة إلى يحتاج البرنامج هذا أنّ  معتبرا   الوزراء، مجلس أقرها

 )العربي الجديد(.تنفيذها ممكنا   يصبح حتى
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 مرقدي إلى األقدام على سيرا   المتوجهين الزائرين المهدي عبد عادل العراقي وزراءال رئيس شارك •

)واع، العراق .كربالء محافظة شرق بابل محور على والمواكب األمنية القطعات وتفقد الحسين اإلمام

 .االن،وكاالت(

 .”العسكرية في العراقإننا بصدد إعادة صياغة بعثتنا “قالت وزيرة الدفاع اإليطالية إليزابيتا ترينتا  •

 آكي( .)

 

 الشأن المصري:

 تكثيف اإلثنين، شتاينماير، فالتر فرانك األلماني نظيره مع السيسي عبدالفتاح المصري الرئيس ناقش •

 سبل الجانبان بحث كما، واالستثماري والتجاري االقتصادي الصعيد على خاصة ألمانيا مع التعاون

 .)العين االخبارية(صرم في األلمانية االستثمارات زيادة

 وزير" ألتماير بيتر" برلين، فى إقامته بمقر امس، السيسى الفتاح عبدالمصري  الرئيس لتقىا •

 خاصة األلمانية المصرية العالقات تشهدها التى بالتطورات الرئيس أشادو األلمانى والطاقة االقتصاد

 .)المصري اليوم(االقتصادى الصعيد على

 المقبل العام األفريقي لالتحاد مصر رئاسة أن امس، السيسى الفتاح عبدالمصري  الرئيس أكد •

 مجموعة مبادرة لدفع األلمانية والشركات الحكومة مع التعاون لتعزيز مواتية فرصة تعد ،2019

 )مصراوي(.أفريقيا مع للشراكة العشرين

(، الذي سينفذ  1-أنهت القوات المسلحة السعودية استعداداتها للمشاركة في تمرين ) درع العرب •

، بمشاركة القوات المسلحة لكل من 2019مارس  11فبراير وحتى  21مصر خالل الفترة من 

 )سبوتنيك(.اإلمارات والبحرين والكويت واألردن ومصر

 

 :المغاربيالشأن 

 4 ضحيته راح والذي الجفرة، في الفقهاء منطقة على اإلرهابي الهجوم الليبي النّواب مجلس إستنكر •

 ن(اآل ليبيا .)امس فجر المخطوفين من وعدد   شهداء
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الذي إستهدف بلدة  ، ”تدين بشدة االعتداء الدامي“قالت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها  •

 )أكي(..”العمل االنتقامي الوحشي”إياه بـ الفقهاء )وسط ليبيا(، واصفة

في وسائل  امسددة حول ما تسرب قالت المفوضية األوروبية في بروكسل، إنها ال تمتلك معطيات مح •

تصرف بلجيكا في جزء من األموال الليبية المجمدة واستعمال هذه األموال  اإلعالم البلجيكية بشأن

 ن(اآل ليبيا) لتمويل أنشطة تشكيالت مسلحة في البالد.

 حضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا“قال رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبّي كونتي إن  •

 )آكي(.، في البالد”دعم ظروف األمن والتنمية االقتصادية لمؤتمر باليرمو، يهدف إلى

اجتماع ا طويال  مع الجنرال “أعلنت الحكومة االيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، عقد  •

خالله االخير المشاركة في مؤتمر باليرمو مع   ، أكد“-الوطني الليبي قائد الجيش –خليفة حفتر  

 آكي( .)لتحاور مع االطراف الليبيةلان االستعداد ضم

بحث الملتقى األول لمجلس شيوخ ليبيا، وضع رؤية مشروع وطني للخروج بالبالد من الوضع  •

 )ايوان ليبيا(. الحالي والعبور بها إلى بر األمان

 ،للشرطة سيارات قرب تونس في الرئيسي بورقيبة الحبيب شارع في االثنين نفسها امرأة فجرت •

 (afp ).التونسية الداخلية وزارة أعلنت ما بحسب بجروح، أشخاص تسعة بإصابة متسببة

 شارع في امس مساء نفسها فّجرت التي االنتحارية منزل التونسية، اإلرهاب مكافحة فرقة طّوقت •

 محافظة من االنتحارية بالعملية قامت التي المرأة أن مصادر وكشفت تونس بالعاصمة بورقيبة

 )تونس االن(.1988 سنة مواليد ومن العاصمة شمال المهدية

 عن أسفر مما التونسية، العاصمة بوسط أمنية دورية استهدف الذي االنتحاري مصرالتفجير أدانت •

 االماراتي( 24).والمواطنين التونسية األمن قوات من الجرحى من عدد وقوع

 الفالحية لالستشارة االلماني المغربي كزالمر استدامة تعزيز الى تهدف اتفاقية والمانيا المغرب وقعت •

 مقاومة حول الحيوانية للصحة العالمية للمنظمة الثاني العالمي المؤتمر أعمال هامش على وذلك

 )االقتصادية(.بمراكش المنعقد الميكروبات مضادات

 هابين مالي مع الجنوبي الحدودي الشريط قرب حربية أسلحة حجز اإلثنين، الجزائري، الجيش أعلن •

 )العين االخبارية(  .للدبابات مضادة صواريخ
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 الموريتاني الشأن

 ولد محمد الرئيس إلى استقالتها ،امس حدمين، ولد يحي الوزير برئاسة الموريتانية الحكومة قدمت •

 (.نيوز السومرية ،لألنباء الموريتانية الوكالة. )العزيز عبد

 ولد سالم محمد هو جديد، حكومة رئيس ،سام العزيز، عبد ولد محمد الموريتاني، الرئيس عين •

 االنتخابات من أشهر 6 بعد استقالته سابق وقت في قدم كان الذي حدمين ولد يحيى من بدال   بشير،

 االماراتي،وكاالت( 24).الحاكم الحزب بها فاز التي التشريعية

 

 الشأن الدولي

 لسومريةا).مراقبا كان يروحان حسن للرئيس المحمول الهاتف أن ،امس إيراني، مسؤول اعلن •

 (اإليرانية إسنا وكالة، نيوز

شخصا لقوا حتفهم وأن نحو ألف آخرين أصيبوا  84أكدت وزارة الصحة اإليرانية، االثنين، أن  •

، نيوز لسومريةا ).كحولية مهربة خالل األسابيع الستة الماضيةبتسمم بسبب تناولهم مشروبات 

 الخبر(

د اإلجمالي للقوات األمريكية التي ستتوجه إلى الحدود مع المكسيك ن العدإ امس،مسؤول أمريكي  قال •

 )رويترز( .من المهاجرين قد يكون باآلالف للمساعدة في إيقاف قافلة

 األوروبي البرلمان رئيس ،(الغجر) الروما حقوق عن بالدفاع معنية حكومية غير هيئات طالبت •

 كالمه أن إلى مشيرة األقلية، هذه طال له ابقس تصريح عن علني باعتذار بالتقدم تاياني، أنطونيو

 (، اكيراي إذاعة) .”أوروبا في الكراهية تثبيت“ على يعمل

أعلن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة، أن العنف في جنوب السودان يمنع وصول  •

ن اتفاق السالم لدرء الجوع الشديد في بعض المناطق مما يدل على أ المساعدات الغذائية الضرورية

 )سبوتنيك(.الذي جرى توقيعه الشهر الماضي لم يصمد

قال الكرملين إن الرئيس الروسي بوتين يرغب في بحث مسعى الواليات المتحدة االنسحاب من  •

المدى مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عندما يلتقي الزعيمان  معاهدة القوى النووية المتوسطة

 )روسيا اليوم(.شرين الثانينوفمبر ت 11في باريس في 
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 2018-10-29 ثنيناال المسائي التقرير

 

 الخليجي واليمني: الشأنان

 مقتل في التحقيقات يقود الذي السعودي، العام النائب بين االجتماع إن مصادر، اليوم، قالت •

 75 نحو استمر بينهما االجتماع أن توأضاف، انتهى اسطنبول في التركي العام والنائب خاشقجي،

 (األناضول ،رويترز. )التفاصيل من مزيد ذكر دون دقيقة

 في سيحاكمون خاشقجي مقتل في المتورطين جميع إن الجبير عادل السعودي خارجية وزير قال •

 وسياور وفرنسا وألمانيا المتحدة الواليات بينها من أخرى دوال أطلعت إنها قالت تركيا وكانت المملكة

 (زرويتر).قضية خاشقجي في التحقيق تخص معلومات على

يوم إن بالده تعتقد أن تبادل المعلومات بين النائب القال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو  •

التركي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مفيد، مضيفا أن التعاون  العام السعودي ونظيره

 (زرويتر). .يجب أن يستمر

 لزيارة الجارية التحضيرات على تؤثر لم خاشقجي قصية"إن  :الروسية الرئاسة باسم الناطقل قا •

 ".)الوطن السعودية(السعودية العربية المملكة إلى المقبلة بوتين فالديمير الرئيس

 المالي النظام تدمير مسؤولية الحوثي مليشيات عبدالملك معين اليمني الوزراء رئيس حّمل •

 في والموانئ المؤسسات وإيرادات موارد استغلوا االنقالبيين أن إلى في وأشار يمنيال واالقتصادي

 )ق. العربية(.اليمني الشعب على حربهم تمويل

 

 الشأن العراقي:

 العراقية الحدود على التأهب حالة االثنين، الشعبي، الحشد هيئة في المركزية العمليات مديرية أعلنت •

 .(نيوز السومرية )".الديمقراطية سوريا قوات"لـ تابعة مواقع على" داعش" سيطرة بعد السورية

ألقى طيران الجيش العراقي، اليوم اإلثنين، منشورات ضمن عمليات أطلق عليها "اإلنذار األخير" في  •

 سبوتنيك().غربي العراق، بمحاذاة سوريامناطق أعالي الفرات، 
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بالدها إلى جانب الحكومة العراقية فى مواجهة  أكدت وزيرة الدفاع اإليطالية إليزابيتا ترينتا، وقوف •

مشيرة إلى اهتمامها بالحرب ضد "داعش" ألنها تمثل تهديد ا للعراق  التحديات والمسؤوليات،

 )اليوم السابع(.واألوروبيين والعالم

مسلحين من حزب العمال الكردستاني، بغارات نفذها  4اسة األركان العامة التركية، مقتل أعلنت رئ •

 روسيا اليوم().العراق، وفقا لوكالة األناضول الطيران التركي شمالي

 9إيرانيين وإصابة  10أعلنت مديرية صحة محافظة واسط جنوب شرقي العراق، عن مصرع  •

 روسيا اليوم()ظة.ي المحافبحادث سير ف آخرين إضافة لسائق عراقي

 

 : والسوري اللبناني انالشأن

 وطنية وحدة حكومة في سيشارك الحزب إن ،اليوم جعجع، سمير اللبنانية، القوات حزب رئيس قال •

 االتفاق أمام األساسية العقبة إزالة إلى يشير مما الوزارية، المناصب في" للظلم" تعرضه رغم جديدة

 ز(نيو سكاي).الحكومة على

 القوات حزب بين الوزارية المناصب على التنافس جعجع سمير اللبنانية القوات حزب اعتبر رئيس •

 اتفاق إلى التوصل أمام األساسية العقبة عون ميشال للرئيس التابع الحر الوطني والتيار اللبنانية

 ز(نيو سكاي).الحريري بقيادة وطنية وحدة حكومة تشكيل بشأن

 المفاوضات في وشيكة تكون ربما انفراجة إلى بري، نبيه للبناني،ا النواب مجلس رئيس ألمح •

 .)الجديد، سكاي نيوز،وكاالت(.جديدة وطنية وحدة حكومة لتشكيل الجارية

 هجومية عملية إلى انضمت كردية خاصة قوات إن الديمقراطية سوريا قوات صفوف في قائد قال •

 من المدعومة القوات من ألراض داعش استعادة بعد وذلك سوريا، شرق داعش تنظيم عناصر على

 ( رويترز) .شرس مضاد هجوم في المتحدة الواليات

 

 الشأن المصري:
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 مصر في المزمع" 1-العرب درع" تمرين في للمشاركة استعداداتها السعودية المسلحة القوات أنهت •

 .ومصر واألردن والكويت والبحرين اإلمارات بمشاركة القادم، الثاني تشرين 20 ولغاية 1 من ابتداء

 روسيا اليوم().

 تعزيز الجنيبي جمعة القاهرة في اإلماراتي السفير مع الرحيم عبد حسام المصري العدل وزير ناقش •

 الجنائية المساعدة ومنها الجانبين بين الثنائية االتفاقيات تنفيذ وسبل البلدين بين القضائي التعاون

 االماراتي( 24).عليهم المحكوم المتهمين بادللت خاصة اتفاقية إلبرام واإلعداد والمدنية،

 االتحاد في األعضاء الشركات رؤساء من فريقا السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس استقبل •

 .لمصر غواصات 4 ألمانيا توريد صفقة إطار في والدفاعية، األمنية للصناعات األلماني الفدرالي

 روسيا اليوم()

 

 المعاربي الشأن

 تسبب ما للشرطة، سيارات قرب العاصمة، تونس في الرئيسي الشارع في انفسه امرأة فجرت •

 ، وكاالت(نت.الحدث ).التونسية الداخلية وزارة أعلنت ما بحسب بجروح، أشخاص تسعة بإصابة

 هاجم عندما أشخاص سبعة اختطف كما سقطوا األقل على قتلى أربعة إن ونائب عسكري مسؤول قال •

 ( رويترز) .ليبيا وسط في الفقهاء بلدة اإلسالمية الدولة يمتنظ من أنهم يشتبه مقاتلون

 حول الدولي للمؤتمر للتحضير ومار اليوم ليبيا، شرق في القوي الرجل حفتر خليفة المشير يزور •

 مكتب أعلن ما حسب ،(األول تشرين) نوفمبر 13و 12 في صقلية في باليرمو في المرتقب ليبيا

 االماراتي( 24).كونتي جوسيبي اإليطالي الوزراء رئيس

 تأسيس لمناسبة تهنئة برقية في أردوغان، رجب التركي الرئيس السادس محمد المغربي الملك أبلغ •

 ترسيخ في قدما السير أجل من معكم سويا العمل مواصلة على الوطيد حرصه" التركية، الجمهورية

 )االماضول، النشرة(."البلدين بين القائمة الشراكة

 

 الشأن الدولي
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 بنسلفانيا في يهودي كنيس على الهجوم  اليوم ظريف، جواد محمد اإليراني الخارجية وزير دان •

 والية في بيتسبرغ مدينة في اليهودي الكنيس على الهجوم ضحايا مع تضامنه عن وأعرب األمريكية

 (تويتر على تغريدة).شخصا 11 بحياة أودى الذي بنسلفانيا،

شخص ا وإصابة نحو  84ية، ايراج هاريرشي، عن "وفاة يرانكشف المتحدث بإسم وزارة الصحة اإل •

ا ألف آخرين بتسّمم، بسبب  تناولهم مشروبات كحولية مهّربة خالل األسابيع الستة الماضية"، موضح 

 .شرة(".)النشخص ا يعالجون من التسّمم 959أّن "

 ميركل، أنغيال األلمانية، المستشارة أن المسيحي، الديمقراطي االتحاد حزب في مسوؤل أعلن •

 الحالية واليتها نهاية في المستشارية منصب عن وستتخلى ديسمبر، في الحزب رئاسة عن ستتنحى

 )سكاي نيوز،وكاالت( .2021 في

 االتحاد حزب تصدر رغم أنه االقتراع مراكز من خروجهم لدى للناخبين رأي استطالع نتائج أظهرت •

 والية في األصوات من فقط % 28 نال فإنه ألمانيا، مستوى على المحافظ المسيحي الديمقراطي

 سكاي نيوز( ،دي.آر.إيه تلفزيون ).هيسه

 طريق خارطة ستستخدم أنها ناليس، أندريا في المانيا االشتراكي، الديمقراطي الحزب زعيمة قالت •

 الديمقراطي الحزب، واكدت أن داخلية صراعات من يعاني الذي الحاكم، ئتالفاال تقدم لقياس

.)فرانس المقبل العام مؤيديه أمام ملموسة نتائج إظهار على قادرا يكون أن إلى بحاجة االشتراكي

 برس،سكاي نيوز(

شخصا على متنها سقطت في البحر وغرقت يوم  189قال مسؤولون في إندونيسيا إن طائرة تحمل  •

 .من العاصمة جاكرتا في رحلة داخلية إلى منطقة تشتهر بتعدين القصدير االثنين بعد قليل من إقالعها

 )رويترز(

قال الكرملين إن الرئيس الروسي بوتين يرغب في بحث مسعى الواليات المتحدة االنسحاب من  •

ا يلتقي الزعيمان المدى مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عندم معاهدة القوى النووية المتوسطة

 )روسيا اليوم،وكاالت(.نوفمبر تشرين الثاني 11في باريس في 

قالت اللجنة المركزية لالنتخابات في جورجيا يوم االثنين إن جولة إعادة ستجرى في االنتخابات  •

 )رويترز( .بالنسبة المطلوبة للفوز من الجولة األولى الرئاسية لعدم فوز أي مرشح
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مة في بنجالدش قضت يوم االثنين بسجن رئيسة وزراء البالد السابقة وزعيمة قال محامون إن محك •

سبع سنوات إلدانتها بالفساد بعد الحكم عليها في فبراير شباط بالسجن خمس  المعارضة خالدة ضياء

 .(، فرانس برس)رويترز .سنوات في قضية منفصلة

نتخابات في العاصمة األفغانية كابول قال مسؤولون أفغان إن انتحاريا فجر نفسه قرب مقر لجنة اال •

 البوابة نيوز().إصابة ما ال يقل عن ستة أشخاص يوم االثنين، مما أسفر عن

يوم عن تفجير وقع قرب مفوضية االنتخابات في العاصمة الأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته  •

 ، فرانس برس(وكالة أعماق لألنباء ) .األفغانية كابول

لخارجية األمريكية عن قلقها بشأن األزمة السياسية في سريالنكا وحثت جميع عبرت وزارة ا •

 رويترز( ).ودعت رئيس البالد إلى إعادة البرلمان األطراف على االمتناع عن العنف

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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