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 2019-01-28 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 السوريالشأن 

شدد األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، األحد، على أهمية "التوصل إلى حل سلمي لألزمة  •
ي، ويحفظ لسوريا وحدتها ناء الشعب السوروتطلعات كافة أبالسورية يلبي طموحات 

 ".)وكالة فرانس برس، سكاي نيوز(.اإلقليمية

نة، األحد، أن األردن دعا رئيس مجلس الشعب أعلن رئيس مجلس النواب األردني، عاطف الطراو •
حضور أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان  السوري، حمودة صباغ، إلى

 )الدستور، سكاي نيوز،وكاالت(..مقبلبمارس ال

 أفادت وسائل إعالم أمريكية بأن واشنطن تحت ضغوط إسرائيلية تدرس إمكانية الحفاظ على التواجد •
 (وكالة "بلومبرغ" ،روسيا اليوم ).قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا العسكري األمريكي في

قاعدة في للقوات االمريكية سكري قالت مصادر أمريكية مطلعة إن خطة الحفاظ على التواجد الع •
مجلة "فورين  )قيد الدراسة لدى الحكومة األمريكية.في المنطقة إيران التنف بهدف التصدي لنفوذ 

 وليسي" األمريكية، روسيا اليوم(ب

استهدف هجوم جوي، يرجح أنه بطائرات مسيرة، األحد، قاعدة حميميم الجوية، التي تعد أكبر قاعدة  •
.)سكاي وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة سوريا عسكرية روسية في

 نيوز(

شأن خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا قال متحدث باسم الكرملين، إن اتفاق روسيا مع تركيا ب •
من قلق موسكو ودمشق ويأتي هذا اإلعالن بعد أيام من تأكيد الخارجية  "لم ينفذ بالكامل"، مما يزيد

 )سكاي نيوز(، أن األوضاع في إدلب تتدهور.الروسية

" أعلنت تركيا األحد أن قواتها المسلحة شنت هجوما جديدا على مقاتلي "وحدات حماية الشعب •
 )االناضول، روسيا اليوم، وكاالت(. "تحييد" عدد كبير من عناصرهاالكردية شمال سوريا أسفر عن 

قية وفقا التفا األراضي السوريةالعسكرية داخل  اتركي"ضرورة أن ال تؤدي عمليات  الكرملينأكد  •
الحدودية، وأن إلى ظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق  1998عام )أضنة( الموقعة مع دمشق 

 )النشرة، سبوتنيك(."سورياال تنتهك وحدة 

ى "اتفاقات يتوجه نائب رئيس الجمهورية االيرانية إسحاق جهانغيري، االثنين إلى سوريا للتوقيع عل •
 .) وكالة مهر اإليرانية، السومرية نيوز(استراتيجية" بين البلدين

ل أبيب خطة فعلية لطرد القوات اإليرانية من أعلن وزير الهجرة اإلسرائيلي يواف غاالنت أن لدى ت •
 )روسيا اليوم(..سوريا
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  واليمني الخليجي انالشأن

من بطولة العالم بلعبة الجوجيتسو المقامة في قرر الالعب الكويتي عبد هللا العنجري، االنسحاب  •
ويتر تحسابه (.لنتائج القرعة الذي وضعته بمواجهة العب إسرائيليية لوس أنجلوس ، رفضا وال

 ، وفا،..(.تويتر

ذكر تقرير لرابطة مكافحة التشهير اليهودية أن الصحف التابعة للحكومة القطرية مازالت مليئة  •
للسامية والتي تحقر من شأن اليهود، وذلك رغم تأكيد مصادر يهودية ة بالرسوم الكارتونية المعادي

 (تجيروزاليم بوس.)رفيعة منذ نحو عام بأن قطر باتت أكثر اعتداال

قال التلفزيون الرسمي اإلثيوبي األحد إن رجل األعمال السعودي المولود في إثيوبيا محمد العمودي،  •
في إطار حملة على الفساد،  2017ي مبر تشرين الثانالسعودية في نوفالذي ألقي القبض عليه في 

 )رويترز( . .قد تم إطالق سراحه

اليمن ليز غراندي أن "مركزا للنازحين في محافظة أكدت منسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في  •
آخرين"، مشيرة إلى أن  30أشخاص وإصابة  8للقصف ما أسفر عن مقتل  حجة تعرض السبت

 ".)النشرة،وكاالت(وال يحمل أي معنى "الهجوم مروع

ليمن، أعربت الحكومة اليمنية، عن أسفها لبيان منسقة الشؤون االنسانية التابعة لألمم المتحدة في ا •
أنه "لم يدن بوضوح مليشيات الحوثي في استهدافها لمخيم النازحين  ليزا غراندي، مشيرة إلى

 االماراتي، واس( 24)."بمديرية حرض بمحافظة حجة

 

 الشـأن المصري

استهل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، األحد، زيارة رسمية إلى مصر، بالتوجه إلى معبد أبو  •
االحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد، وذلك قبل أن  سمبل، جنوبي البالد، في إطار

 .)سكاي نيوز، االهرام(يتوجه إلى القاهرة

عاصمة المصرية نظيره عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز ، االثنين، في الالرئيس الفرنسييلتقي  •
 )سكاي نيوز، االهرام، الشرق االوسط( البلدين. "الشراكة االستراتيجية" بين

ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في القاهرة، األحد، مع المبعوث األممي الخاص إلى  •
)روسيا .ء أزمة البالد ومكافحة اإلرهابإلنها ة السياسيةدعم العمليسوريا، غير بيدرسن، سبل 

 اليوم، اليوم السابع(

 

 العراقيالشأن 

 ، أن "اإلرهابيين اعتدوا السبت على قاعدة تركية شماليخلوصي أكار تركيوزير الدفاع ال أكد •
)االناضول، ."واألهالي، لكننا نجحنا في إفشال ذلك الجيش التركي بينوأردوا من ذلك اإليقاع  العراق

 وكاالت..(

 

 :المغاربيالشأن 
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تحيا ”مان التونسي والوزراء األحد تشكيل حزب جديد يحمل اسم ن نواب البرلأعلن عشرات م •
ويهدف إلى منافسة اإلسالميين  رئيس الوزراء يوسف الشاهد من المتوقع أن يتزعمه“ تونس

 )رويترز( .المعتدلين في تونس خالل االنتخابات المتوقع إجراؤها بحلول نهاية العام الحالي

طلب للترشح في االنتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر  101ا خلية الجزائرية، عن تلقيهأعلنت الدا •
 3وذلك بعد أسبوع من فتح باب الترشيح، الذي سيتم إغالقه في  إبريل المقبل، 18إجراؤها في 

 .)المصري اليوم(مارس المقبل، حسب قرار المحكمة الدستورية

ستعداده لمواجهة رئيس البالد الجزائرية، علي غديري، ا أبدى الجنرال المتقاعد والمرشح للرئاسة •
)روسيا .حال دخوله السباق االنتخابي، فيما اعتبر األمر غير مهم الحالي، عبد العزيز بوتفليقة،

 اليوم(.

 

 :السوداني الشأن

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إنه أطلع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على تطورات  •
ن جهات، لم يسمها، تحاول "استنساخ الربيع العربي" في إلى أع في السودان، مشيرا األوضا

 .)سونا، سكاي نيوز، وكاالت(بالده

شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أهمية التعاون األمني مع مصر في ظل ما وصفه بوجود  •
ر مظاهرات االحتجاج في زعزعة األمن في المنطقة" بالتزامن مع استمرا"منظمات سالبة تعمل على 

 (.bbc ).دهبال

أعلن حزب األمة الفيدرالي، األحد، انسحابه من الحكومة السودانية على كافة المستويات التنفيذية  •
 سكاي نيوز( وزير السياحة تنفيذ قرار حزبه وتقديم استقالته.)والتشريعية، في وقت رفض 

التنحي وتشكيل  س السوداني عمر البشير إلىدعا المكتب القيادي لحزب "األمة الفيدرالي"، الرئي •
، إال أن جميع مبادراته "لم تجد السودانحزبه قدم مبادرات لحل األزمة في حكومة قومية، مضيفا أن 

 سكاي نيوز( )آذانا صاغية"

، استمرار الحزب في حكومة الوفاق الوطني، السودانعلنت قيادات في "حزب األمة الفيدرالي" بأ •
 )النشرة(.الحكومة أعلن في وقت سابق األحد االنسحاب من وتجميد نشاط رئيسه، الذي

 
 أن الدوليالش

ولية، اليوم األحد، سحب حق ماليزيا باستضافة بطولة العالم للسباحة لمبية الدوقررت اللجنة اال •
 )فرانس برس، معا، هارتس، وكاالت( .الالعبين اإلسرائيليين ، بعد رفضها استقبال2019

نزاع سياسي رفقة وما دعت تركيا إلى دعم فنزويال في تجاوز أزمتها االقتصادية التي تهز البالد  •
نتائج انتخابات الرئاسة الفنزويلية التي فاز فيها نيكوالس  رامحاد، مشددة على ضرورة احت

 )االناضول، روسيا اليوم(.مادورو

)النشرة، .مع احترام حقوق االنسان فنزويالفرنسيس، بـ "حل عادل وسلمي" لألزمة في  الباباطالب  •
 بع(.البيان، الخبر ، فرانس برس، اليوم السا

 .عترف بخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا للبالدقالت إسرائيل يوم األحد إنها ت •
 )رويترز، فرانس برس، هارتس، معاريف، وكاالت(
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وافق مجلس الوزراء اإلسرائيلي األحد على قانون يتيح تصدير القنب لألغراض الطبية في خطوة من  •
من أن تؤدي إلى مزيد  لزراعي وتحبط المنتقدين الذين يخشونوالقطاع االمتوقع أن تعزز العائدات 

 )رويترز( .من االستخدام الترويحي للمخدر

استنكر وزير الشتات اإلسرائيلي نفتالي بينيت ازدياد الهجمات المعادية للسامية في العالم، فيما دعا  •
ايد تزيدا بارزا في فرنسا إلى "صحوٍة" لمواجهة معاداة السامية التي تتزرئيس الوزراء اإلسرائيلي 

 (dw ).وبريطانيا

وصل المبعوث األمريكي الخاص زلماي خليل زاد إلى كابول األحد لمحاولة الحصول على تعاون  •
 .بعد التقدم الذي أحرزه في المفاوضات مع زعماء حركة طالبان بقطر الرئيس األفغاني أشرف غني

 )رويترز( 

الحكومة ه تهديد عن "رفض سلطات بالد بهرام قاسمية أعرب المتحدث بإسم الخارجية اإليراني •
، بحال لم تحرز المفاوضات معها تقدًما بشأن قدراتها طهرانصارمة ضد بفرض عقوبات  الفرنسية

 )النشرة، وكاالت..(."الصاروخية

دشنت عضو مجلس الشيوخ األمريكي كاماال هاريس حملتها للوصول إلى البيت األبيض في انتخابات  •
ميل من المحكمة التي  على بعد أقل من كاليفورنيا بوالية دأوكالن بلدتها بتجمع انتخابي في 2020

 )رويترز( .بدأت الديمقراطية حياتها المهنية بها ممثلة ادعاء

 والية في لوماني بقرية السبت يوم شنه هجوم في نيجيريا جنديا 30 قتل إنه األحد داعش، تنظيم قال •
 (رويترز، أعماق وكالة) .بالدال شرق بشمال بورنو

 
 2019-01-27 حدالا المسائي التقرير

 

 الشأن السوري

 ، المبعوث األممي الخاص الجديد إلىأحمد أبو الغيط، جامعة الدول العربيةلاستقبل األمين العام  •
ً لوجهات النظر حول أخر تطوراتالغير بيدرسون حيث شهد  سوريا األزمة  لقاء تبادالً موسعا

 )النشرة، اليوم السابع(.السورية

أهمية التوصل الى حل سلمي لألزمة السورية يضمن الحفاظ  أكد األمين العام للجامعة العربية األحد •
 باعتبار األزمة مع التعامل في الجامعة دور محورية على" التأكيد الغيط أبو وجدد على وحدة البالد،

 (afp ).عربية بدولة وأخيراً  أوالً  تتعلق أنها

لتي أجبرت دمشق على وا 1998قالت سوريا إنها مستعدة إلحياء المعاهدة األمنية المبرمة عام  •
الكردستاني إذا سحبت تركيا قواتها من سوريا وتوقفت عن دعم مقاتلي الكف عن إيواء حزب العمال 

 . )رويترز( المعارضة

اعتبر السفير السوري السابق في تركيا، نضال قبالن، أن استئناف مناقشة اتفاق أضنة، بشأن  •
الخطط التوسعية للرئيس التركي رجب  وتركيا، يهدف الحتواءمكافحة اإلرهاب بين سوريا 

 )روسيا اليوم(.أردوغان

 

 العراقيالشأن 
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في انفجار  11قالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة على األقل من رجال الشرطة قُتلوا وأصيب  •
استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق يوم قنبلتين مزروعتين على الطريق 

 )رويترز( .األحد

علنت وزارة الخارجية العراقية األحد عزمها استدعاء السفير التركي لدى بغداد، غداة احتجاجات أ •
 ..)الحرة(أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية عنيفة في كردستان العراق

 كتلة التغيير في برلمان اقليم كردستان بإنسحاب الجيش التركي من أراضي شمال العراقطالب  •
  ق(.)حرة عر

حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، برلمان إقليم كردستان طارق جوهر مستشارحّمل  •
 )حرة عرق(محافظة دهوك من قصف متكرر لقراها من قبل الطائرات التركيةمسؤولية ما يحدث في 

بالوقوف وراء الهجوم على  "حزب العمال الكردستاني" وجهت الرئاسة التركية اصابع االتهام الى •
دهوكالتي  العراق، متعهدة بمواصلة التعاون مع سكان محافظة شمالإحدى قواعد الجيش التركي 

 )االناضول، وكاالت..(..حصل فيها الحادث

كشفت مصادر ان مسؤولين عراقيين اطلعوا على تسجيالت موثقة لعمليات نهب النفط من قبل  •
.)صحيفة عكاظ السعودية، ة التركية بالتوقف الفوري عن ذلكالحكوم شركات تركية، تمت مطالبة

 السومرية نيوز(

دعت لجنة العالقات الخارجية في البرلمان العراقي، االحد، حكومتي بغداد واقليم كردستان لدراسة  •
العراقية من اراضي البالد، مشددة على ضرورة فتح حوار مع تركيا  الوضع واخراج القوات غير

 السومرية نيوز( ).مرار القصفلضمان عدم است

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، االحد، ان كردستان قطعت مرحلة جيدة  •
السومرية  ) .هي االفضل بالنسبة لالقليم 2019ان موازنة بتفاهماتها مع بغداد، فيما اشار الى 

 نيوز(

الجلبوسي، بتوجه االخير إلى المملكة أفاد المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد  •
"يتوجه الحلبوسي برفقة وفد نيابي إلى لندن استجابةً لدعوة رئيس المتحدة في زيارة رسمية وقال 

 السومرية نيوز،واع( مجلس العموم البريطاني جون بيركو".)

عراق وجود القوات األميركية في ال"إن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني: قال  •
ً ضروري طالما بقي خطر داعش   ".)حرة عرق(قائما

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، نوفل بهاء موسى، اليوم عن تخصيص مليوني دينار عراقي  •
 )روسيا اليوم(."تقريباً( لكل أيزيدية ناجية من تنظيم "داعش دوالر أمريكي 1600)

 

 الشأن اللبناني:

 نصر حسن اللبناني، هللا لحزب العام األمين تصريحات أن ونإسرائيلي وصحفيون مسؤولون اعتبر •
 للجيش" الشمال درع" عملية أمام الحزب فشل على دليال شهرين، نحو طال صمت بعد هللا،

 االماراتي، هارتس،وكاالت( 24).اإلسرائيلي
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 هللا رنص مقابلة إن ديختر آفي اإلسرائيلي الكنيست في والدفاع الخارجية الشؤون لجنة رئيس قال •
 أنفاق ستة وتدمير باكتشاف توجت أنها إسرائيل أعلنت التي العسكرية العملية نجاح تؤكد أمس

 (اإلسرائيلية" مكان" البث هيئة).لبنان مع للحدود عابرة هجومية

من يريد الحرب في المنطقة هي إيران، وحسن "إن قال إيلي نيسان، المحلل السياسي االسرائيلي،  •
من ايران، وعندما تجتاز ايران وحزب هللا الخطوط الحمراء فـ إسرائيل ل بتوجهات يعمالذي نصر هللا 

  (BBCق.)".هذه الجهاتتستهدف كل س

 

 :والمصري السوداني الشأن

 الطيب الشرطة قوات عام ومدير ، قوش صالح السوداني الوطني والمخابرات األمن جهاز مدير يمثل •
 الستجوابهما ساعة 48 خالل السوداني بالبرلمان االنسان وحقوق والعدل التشريع لجنة أمام بابكر

 االماراتي(24.)المحتجين ضد المفرطة القوة استخدام بعد

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن زيارة الرئيس السوداني عمر  •
بين  لسودانية على تعزيز العالقات إطار حرص القيادتين المصرية وا البشير إلى مصر تأتي في

 )روسيا اليوم(.البلدين

 الرئيسية القيادات من قياديين بينهم اإلرهابية، العناصر من عدد على القضاء المصري، الجيش أعلن •
 )بوابة االهرام، وكاالت(.سيناء بشمال اإلرهابي للتنظيم

 

 الشأن الليبي:

من جماعة « استقالته وانسحابه»لد المشري، أعلن رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا، خا •
حسب بوابة الوسط  -« العمل السياسي والحزبي»أنه مستمر في اإلخوان المسلمين، مشيًرا إلى 

 .-الليبية

 

 الشأن الدولي

 االنتخابات ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في اتركي أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات في •
 )النشرة(.ناخبًا 461ألفًا و 78مليونًا و 57المحلية في آذار المقبل 

دي جاستين ترودو في خطوة غير مسبوقة إنه أقال سفيره لدى الصين الذي قال رئيس الوزراء الكن •
 . )رويترز(بتصريحاته عن قضية المسؤولة المالية بشركة هواويأثار زوبعة سياسية 

قال مسؤولون أمنيون فلبينيون إن تفجيرين خالل قداس بإحدى الكنائس بجنوب الفلبين أدى إلى  •
مصابا وذلك بعد أيام من تصويت هذه المنطقة التي تقطنها  71وقتيال  21سقوط ما ال يقل عن 

 )رويترز( .أغلبية مسلمة بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على حكم الذاتي

شخصا على األقل لقوا حتفهم كما اضطر نحو سبعة آالف لالحتماء في  68قالت السلطات اليوم إن  •
ة التي شهدتها جزيرة سوالويسي خالل األسبوع الفيضانات واالنهيارات األرضي مخابئ الطوارئ بعد

 )رويترز(. .المنصرم

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA


  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

قال مسؤولون في حركة طالبان إن مفاوضين أمريكيين وافقوا على مسودة اتفاق سالم ينص على  •
شهرا لينهي على األرجح أطول حرب  18أفغانستان في غضون  انسحاب القوات األجنبية من

 وكاالت....(.)رويترز،  .خاضتها الواليات المتحدة

رحب البيت األبيض بقرار الملحق العسكري لدى السفارة الفنزويلية في واشنطن العقيد خوسي  •
 .)الحرة(.غوايدو رئيسا مؤقتا لبالده لويس سيلفا االعتراف بخوان

حث وفد من البرلمان األوروبي رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا على اإلفراج عن السجناء السياسيين  •
حقوق اإلنسان المحظورة واستئناف الحوار مع المعارضة إلنهاء أزمة بعودة جماعات والسماح 

 )فرانس برس، البيان، وكاالت(.سياسة بدأت قبل شهور

قالت قيادة الدفاع الجوي ألميركا الشمالية إن مقاتالت أميركية وكندية اعترضت ورافقت قاذفتي قنابل  •
 .)الحرة(الشمالية بالقرب من ساحل أميركا الشمالية المنطقة القطبية روسيتين كانتا تسيران في

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار

 
http://fatehmedia.eu/ 

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/

