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 2018-10-31 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن السوري

إلى الشرق األوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل  يبحث المبعوث الخاص للرئيس الروس •

روسيا )سبوتنك، .إلى سوريا زيادة المساعدات إلى سوريا الخاص يالمبعوث األممبوجدانوف، مع نائب 

 (اليوم

اعتبر ممثل الواليات المتحدة الخاص للنزاع السوري جيمس جيفري الثالثاء خالل زيارة لبروكسل ان قمة  •

خطوات كبيرة الى “والتي جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا والمانيا أتاحت تحقيق اسطنبول حول سوريا 

 (24ليوم السابع،فرنسا)ا ”.االمام

 «القريب» في واسعة عسكرية عمليات تنفذ سوف بالده أن أردوغان طيب رجب التركي الرئيس أعلن •

 )القدس العربي(.الفرات نهر شرقي «اإلرهابيين» لتدمير

وصل مئات المقاتلين األكراد خالل اليومين الماضيين إلى محافظة دير الزور لدعم قوات سوريا  •

 .آخر جيب يسيطر عليه في شرق سورياجديد ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في في شن هجوم الديموقراطية 

 )النشرة،رأي اليوم(

 الموصل غرب سنجار قضاء في السنية العشائر من أفراد ضد إيزيديين من الثأر تنفيذ عمليات تزايدت •

 آالف 6 من أكثر وسبي الواعتق قتل محنة من له تعرضوا فيما سببا   كانوا أنهم اإليزيديون يرى التي

 ()القدس العربي.داعش يد على أبنائهم، من شخص

 السالح المنزوعة المنطقة في جهادية ومجموعات معارضة سورية فصائل بين عنيفة اشتباكات اندلعت •

)القدس .الثالثاء السوري المرصد أورده ما وفق تركي، روسي اتفاق بموجب أنشئت التي أدلب حول

 العربي(

 

 لخليجي واليمنيالشأن ا
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السالم واالمن “دعا وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب قرا في مؤتمر في دبي الثالثاء الى الدفع باتجاه  •

حركة إسرائيلية الفتة قام بها مسؤولون إسرائيليون في دولتين عربيتين على ، وذلك في خضم ″للجميع

 )سبوتنك،القدس العربي(األقل.

 وسط شهور، لعدة غياب بعد السعودية، إلى العزيز عبد بن أحمد األمير دةعو على اليوم األضواء تتركز •

)القدس .السلطة في تغيير إحداث وإمكانية سلمان، بن محمد العهد ولي أهلية حول الحاكمة العائلة في جدل

 العربي(

دوليين في  أعربت المفوضة العليا في االمم المتحدة لحقوق االنسان الثالثاء عن االمل في مشاركة خبراء •

سويس ) قتل الصحافي جمال خاشقجي وطلبت من السعودية الكشف عن مكان الجثة.التحقيق حول جريمة 

 (انفو،مونتي كارلو

 راخين والية في الروهينجا أقلية إلنقاذ التحرك إلى الدولي، المجتمع مجددا السعودي الوزراء مجلس دعا •

 )كونا،العربية( .ربميانما شان كاتشين والية في األخرى واألقليات

 خالل النار إطالق لوقف اليمني الصراع أطراف كافة الثالثاء، ماتيس، جيمس األمريكي، الدفاع وزير دعا •

ا، 30  )القدس العربي(.البالد في الحرب إلنهاء جادة؛ مفاوضات في والدخول يوم 

ت انعكاسا لحالة القمع أكد وزير اإلعالم اليمني، معمر اإلرياني، أن انتفاضة نساء صنعاء امس، كان •

 )بترا،العربية( .ات الحوثي اإليرانية مع معارضيهاتتعامل بها ميليشيواإلرهاب والدموية التي 

 

 الشأن العراقي

رئيس لجنة تعويضات  يالعراق نجاة القاضى فائز العبيد يفي محافظة األنبار غرب يأعلن مصدر أمن •

 )العربية،الجزيرة( الفلوجة. ياغتيال بعبوة الصقة شمالالمحافظة من محاولة 

 

 الشأن المغاربي

استهدف  يالشنيع الذ يالملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لالعتداء اإلرهاب يأعرب العاهل المغرب •

 ،العربية نت(24)فرنسا .العاصمة مما أسفر عن إصابة عدد من األشخاصامس وسط تونس 

 يض على إرهابي بمنطقة برج باجى مختار، أقصى جنوبالثالثاء القب ،أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية •

 (واس،كونا) . آلية، فيما سلم ارهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بنفس المنطقةالبالد، وبحوزته بندقية 
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 الشأن الموريتاني

ه، وزيرا لحكومت 24الثالثاء أن رئيس الوزراء محمد سالم ولد البشير اختار  ،أعلنت الرئاسة الموريتانية •

محمد ولد الغزواني بحقيبة الدفاع، وتولي رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد  حيث تم تكليف الفريق

 )رأي اليوم،الشرق االوسط،( محمد منصب الناطق باسم الحكومة.

 

 الشأن اللبناني

ح إنه من غير المقبول على وجه اإلطالق أن يكون هناك سال يملحم الرياش يقال وزير اإلعالم اللبنان •

 )سبوتنك،القدس العربي( .خارج الدولة اللبنانية

نديم الجميل ، إن حزب هللا، يعمل حاليا على تعطيل تشكيل الحكومة  يقال عضو مجلس النواب اللبنان •

تلبية شروطه كاملة، على نحو ما قام به الحزب من قبل من تعطيل لالنتخابات لبنان، إلى حين  يالجديدة ف

 لعربية نت(،ا24)فرنسا . الرئاسية

اللبناني، الحاج حسين خليل، الثالثاء، بتمثيل النواب ” حزب هللا“طالب المعاون السياسي ألمين عام  •

 )بترا،النشرة( )المتحالفين مع الحزب( في الحكومة الُمكلف سعد الحريري بتشكيلها.الُسنة المستقلين 

 

 الشأن الدولي

 في القادة مؤتمر هامش على نتنياهو بنيامين مع رسمي ا ااجتماع   بوتين فالديمير الروسي الرئيس يعقد لن •

 .قصيرة محادثة يجريان قد لكن األولى، العالمية للحرب المئوية بالذكرى لالحتفال نوفمبر 11 يوم باريس

 )سبوتنك،القدس العربي(

 عاميةال”بـ اقتصادها حول بومبيو، مايك األمريكي، الخارجية وزير تصريحات الثالثاء، إيران، وصفت •

 )رويترز،اليوم السابع( .”والمضللة

 

 2018-10-30 ثالثاءال المسائي التقرير
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 لتحقيق المرحلية الخطة لتنفيذ أجندة بوضع المعنى العرب اإلعالميين الخبراء فريق اجتماع أعمال بدأت •

 العامة األمانة بمقر العرب، اإلعالم وزراء مجلس أقرها التي العربية اإلعالمية اإلستراتيجية افأهد

 )أش أ،الجزيرة(.العربية الدول من خبراء ومشاركة الجزائر برئاسة الثالثاء، اليوم العربية للجامعة

 

 الشأن السوري

 األمن مجلس ورئيس المتحدة لألمم العام األمين إلى احتجاج رسالتي السورية الخارجية وزارة وجهت •

)الجديد، اليوم .المحتل الجوالن في إجراءها إسرائيل تعتزم التي ،"المحلية المجالس" انتخابات بشأن

 السابع(

 جرائم مرتكبي شمل قد األسد، بشار الرئيس عن الصادر العام العفو أن السورية العام التجنيد إدارة ذكرت •

 )أ ش أ،سانا(.السوري الجيش في االحتياط عن متخلفينوال والخارجي الداخلي الفرار

 منزوعة منطقة إقامة على روسيا مع اتفاق في بالتزاماتها الوفاء بعدم تركيا السورية الحكومة اتهمت •

 )رويترز(.البالد غرب شمال في المتشددين من خالية السالح

 إلقامة اتفاق بموجب بالتزاماتها فاءالو بعدم لها السورية الحكومة وجهتها اتهامات يومال تركيا رفضت •

 االتفاق تنفيذ إن أنقرة قالت إذ المعارضة لسيطرة الخاضعة إدلب منطقة محيط في السالح منزوعة منطقة

 (RT،)رويترز.الخطة وفق يسير

 بالتعهدات لاللتزام بوسعها ما تفعل تركيا إن الثالثاء يوم بيسكوف ديمتري الكرملين باسم المتحدث قال •

 مهدد االتفاق أن ترى ال روسيا وإن السورية إدلب في السالح منزوعة منطقة إلنشاء بةالصع

 )رويترز(.بالفشل

 الفرات نهر شرقي المتشددين على ستقضي تركيا إن الثالثاء يوم أردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال •

 )رويترز(.قريبا ةالمكثف العمليات من المزيد شن وسيجري بدأ تدخلها أن مضيفا سوريا شمال في

 هجوم لمنع وروسيا تركيا بين اتفاقا إن الثالثاء اليوم أوغلو جاويش مولود التركي الخارجية وزير قال •

 الموضوعة الخطة وفق يسير سوريا في المعارضة سيطرة تحت الواقعة إدلب على السوري الجيش من

 (RT،)رويترز.تنفيذه في مشاكل هناك وليست

 في يتدخل من أول ستكون تركيا أن الثالثاء، اليوم أوغلو، جاويش مولود تركيال الخارجية وزير صرح •

 (RT).السورية إدلب حول الروسي التركي باالتفاق والراديكالية اإلرهابية الجماعات أخلّت حال
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 المساعدات نقل عمليات تمديد إلى لوكوك مارك اإلنسانية للقضايا المتحدة لألمم العام األمين مساعد دعا •

 )أ ش أ،العربية(.الجبهة وخطوط الحدود عبر السوريين المدنيين إلى إلنسانيةا

 رصد تم أنه ،االثنين أمس سافرونكوف، فالديمير المتحدة، األمم لدى لروسيا الدائم المندوب نائب أعلن •

 مواد وبحوزتهم إدلب أحياء في" البيضاء الخوذ" ونشطاء "النصرة جبهة" لمسلحي تحركات

 (RT).سامة

 شارك" النصرة جبهة" من إرهابي على عاما 20 بالسجن الروسية ياقوتيا جمهورية في محكمة ضتق •

 بوثائق روسيا أراضى دخول محاولته لدى األمن قبضة في وقع حيث سوريا، في اإلرهابيين نشاط في

 (RT).مزورة

 

 والمصري الشأن األردني

 المسئولية تتحّمل التي هي األردنية كومةالح إن" الرزاز، عمر الدكتور األردني الوزراء رئيس قال •

 )بترا(."الميت البحر حادثة تجاه واإلدارية العملية

 في مشاورات لندن في أمس استضاف أنه ميستورا دي ستيفان سوريا إلى الخاص األممي المبعوث أعلن •

 (RT).األردن بينها دول عدة تضم التي المصغرة المجموعة عن ممثلون حضرها جنيف عملية إطار

 تشاورنا: "عبدالفتاح السيسي خالل المؤتمر الصحفي مع أنجيال ميركل، مستشارة ألمانيا الرئيسقال  •

 تأكيد وأود مصر، إلى األلمانية االستثمارات تدفق زيادة وناقشنا األوسط، الشرق فى السالم دفع سبل حول

 ونأمل لمصر، األلمانية السياحة باستعادة سعداء نحن مصر، تنتهجه الذى االقتصادى للدعم تقديرنا

 )ق.الجزيرة(.المصرية للمقاصد األلمان السياح توجه استمراريف

 غوفرين، دافيد للسفير خلفا القاهرة، لدى لها سفيرة امرأة أول تعيين عن الثالثاء، اليوم إسرائيل، كشفت •

 )معا(.المنصب تولّيه من عامين نحو بعد واليته المنتهية

 

 ليجي واليمنيالشأن الخ

 السعودي الصحفي مقتل في التحقيق استكمال ضرورة على أردوغان طيب رجب التركي الرئيس شدد •

 (RT)".ما شخص إلنقاذ الهادفة" المماطلة من محذرا خاشقجي، جمال
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 وزار الثالثاء يوم أتراك مسؤولين مع المحادثات من ثانية جولة المعجب سعود السعودي العام النائب عقد •

 )رويترز(.أسابيع أربعة منذ خاشقجي جمال الصحفي قتل حيث اسطنبول في السعودية صليةالقن

 السعودي الصحفي مقتل في يحقق الذي التركي العام النائب إن ،أردوغان طيب رجب التركي الرئيس قال •

 وأضاف .القتل في الضالع الفريق إرسال عن المسؤول عن السعودي نظيره سأل خاشقجي جمال

 في المشتبه محاكمة الممكن من أن السعودي نظيره أبلغ التركي العام النائب أن البرلمان في نللصحفيي

 )رويترز(.تركيا في شخصا 18 ومجموعهم القضية في ضلوعهم

 األمريكي الرئيس إلى عزاء برقية ، الثالثاء اليوم الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ الكويت أمير بعث •

 بنسلفانيا بوالية( بيتسبرج) مدينة في يهودي كنيس على النار إطالق ادثح بضحايا ترامب دونالد

 )أ ش أ(.والمصابين الضحايا من عدد سقوط عن أسفر والذي األمريكية،

 أمنها في مستهدفة المنطقة شعوب أن الكويت، دولة أمير الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ أكد •

 والدمار للقتل ساحة إلى تحولت المنطقة أن إلى مشيرا ك،ذل تدرك أن وعليها واقتصادها واستقرارها

 )اليوم السابع(.الحسابات وتصفية للصراعات ومسرح

 المؤقت التحسن يؤدى أال في أمله عن الثالثاء اليوم الصباح الجابر األحمد صباح الشيخ الكويت أمير عبر •

 )رويترز(.سنوات منذ لحكومةا بدأته الذي االقتصادي اإلصالح مسار عرقلة إلى النفط أسعار في

 مصفاة مع اتفاقا وقعت الكويتية البترول مؤسسة إن الثالثاء اليوم( كونا) الكويتية األنباء وكالة قالت •

 البلدان منظمة في للنفط منتج أكبر خامس الكويت وتعد .الكويتي الخام بالنفط لتزويدها الصينية رونجشنج

 رويترز(كونا،).آسيا إلى النفطية صادراتها األخيرة نةاآلو في وعززت( أوبك) للبترول المصدرة

" الكاراكال" طائرات من دفعة أول وصول عن ماسدوبوى، مارى الكويت لدى الفرنسية السفيرة كشفت •

 إلى الفتة بها، المتعلقة اإلجراءات كافة من االنتهاء تم أن بعد المقبل، العام مطلع الكويت، إلى الفرنسية

 )أ ش أ(.القادم ديسمبر شهر في للكويت الفرنسية الدفاع وزير زيارة

 األمريكية، القوات مع بالتعاون الثالثاء، اليوم الكويتية الداخلية بوزارة السواحل لخفر العامة اإلدارة بدأت •

 )أ ش أ(.المقبل السبت يوم حتى سيستمر الذي ،البحري المسح تمرين

 االقتصادية األوضاع بتحسين حكومته التزام الثالثاء الملك عبد معين الجديد اليمنى الوزراء رئيس أكد •

 (AFP).دوليا بها المعترف للسلطة المؤقت المقر عدن، إلى له زيارة أول في وذلك

 غادرت أن بعد عدن المؤقتة العاصمة إلى الملك عبد معين الدكتور برئاسة اليمنية الحكومة أعضاء وصل •

 )اليوم السابع(.واالقتصادية الخدمية األوضاع وتحسين عماراإل إعادة عملية في للشروع اليوم، الرياض
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 بالساحل جبهات عدة في الحوثية الميليشيات ضد المعارك في تقدمها اليمنى الوطني الجيش قوات واصلت •

 )العربية الحدث(.الماضية الساعات خالل والجرحى القتلى عشرات الميليشيات وتكبدت للبالد، الغربي

 محافظة في حيران لمديرية اإلنسانية والمساعدات الغذائية اإلمدادات وصول يثالحو ميليشيات منعت •

 )سكاي نيوز،أ ش أ(.صنعاء غرب شمال حجة

 

 الشأن العراقي

 تشكيل استكمال العامري هادى الفتح تحالف رئيس مع العبادى حيدر السابق العراقي الوزراء رئيس بحث •

 )أ ش أ(.البالد في األمني االستقرار استمرار أجل من عملال أهمية مؤكدين الجديدة، العراقية الحكومة

 إلى توجههن أثناء الطريق على مزروعة قنبلة انفجار في قتلن شيعيات زائرات ثالث إن الشرطة قالت •

 )رويترز(.الثالثاء اليوم العراق شرق شمال في الواقعة خانقين مدينة قرب شيعي مزار

 مكحول جبال في اإلرهابي داعش لتنظيم تابعة أوكارا ثاء،الثال اليوم العراقي الجيش طيران قصف •

 )أ ش أ(ن".الدي صالح" بمحافظة" الشرقاط" قضاء شمال في والخانوكة

 في العسكرية االستخبارات مديرية مفارز أن أكدت العسكرية االستخبارات بأن العراق، في مراسلنا أفاد •

 (RT).الموصل في المفخخة السيارات نقل يف تخصص شاحنة بسائق اإليقاع من تمكنت ،20 الفرقة

 

 الشأن الليبي

 استهدف الذي الجبان اإلرهابي الهجوم بشدة ،العربي البرلمان رئيس السلمي فهم بن مشعل الدكتور أدان •

 األمن قوات من عدد مقتل إلى وأدى ،االثنين أمس بليبيا الجفرة بلدية في الفقهاء بمنطقة للشرطة مركزا

 اليوم السابع().آخرين واختطاف

 

 الشأن الموريتاني

 اجل من االتحاد" الحاكم الموريتاني الحزب مع اندماجه عن" االجتماعي الديمقراطي الوئام" حزب علنأ •

 في االثنين أمس مساء من متأخر وقت في للحزب استثنائي مؤتمر ختام في القرار وجاء ".الجمهورية

 )أ ش أ(.اتالمحافظ مختلف من الحزب مناديب بحضور نواكشوط
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 الشأن الدولي

 أطلقت حيث المتوسط، البحر في والغاز النفط عن للتنقيب عملية أول بدء عن الثالثاء اليوم أنقرة أعلنت •

 رويترز(،RT).لها التعرض من التركي الطبيعية والموارد الطاقة وزير وحذر للتنقيب،" فاتح" سفينة

 قدرات ذات لصواريخ روسيا نشر إن الثاءالث يوم ستولتنبرج ينس األطلسي شمال لحلف العام األمين قال •

 الحرب إنهاء في ساهمت األسلحة من للحد رئيسية معاهدة للخطر يعرض أوروبا في نووية

 )رويترز،الجزيرة(.الباردة

 “القصوى المرونة” إبداء المتحدة الواليات من طلبت سول إن الجنوبية الكورية الخارجية وزارة قالت •

 واشنطن ستعيد التي بالعقوبات التأثر من لحمايتها الجنوبية الكورية ركاتللش إعفاء منح طلبها بشأن

 )رويترز،الجزيرة(.إيران على فرضها

 بينهم فرد، 5200 من أكثر قوامها قوات سينشر الجيش إن االثنين يوم األمريكي الجيش في كبير قائد قال •

 تدفق وقف في للمساعدة المكسيك مع الحدود لتأمين ترامب دونالد الرئيس جهود لتعزيز مسلحون، جنود

 (CNN)رويترز،.المهاجرين

 داخلي شأن 2021 عام جديدة لوالية الترشح عدم ميركل أنغيال األلمانية المستشارة قرار أن الكرملين أكد •

 (RT).األخرى الدول شؤون في التدخل بعدم روسيا التزام إلى مشيرا أللمانيا،

 قراصنة خالله من حاول مهجور قارب بتفجير قامت إنها األوروبي ادلالتح التابعة البحرية القوات قالت •

 أن إال الجاري الشهر من سابق وقت في الهندي المحيط في كونج هونج علم تحمل سفينة اختطاف

 )أ ش أ(.فشلت المحاولة

 بحلول المسلمين الروهينجا من اآلالف مئات إعادة بدء على الثالثاء يوم وميانمار بنجالدش تفقتا •

 )رويترز،الجزيرة(.عسكرية عملية من فرارا بنجالدش إلى لجوئهم بعد الثاني تشرين نوفمبر منتصف

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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