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 2019-08-21 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأن السوري:

 خالد" العامة القيادة – فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة" في والعسكري األمني المسؤول كشف •
 وسلمته سوريا في موكالير مخيم في مدفونا   نكا الذي اإلسرائيلي، الجندي رفات أن عن جبريل
 وضع في السفلي الجزء بقي حيث رفات، نصف عن عبارة كان بل كامال   يكن لم إسرائيل، إلى روسيا
 )ق.الميادين(.سوريا في آخر مكان في جيد

 إجراءات من بوسعها ما كل ستتخذ تحدةالم الواليات إن بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير قال •
 )سكاي نيوز( .األميركية للعقوبات انتهاك في سوريا إلى النفط تسليم من إيرانية ناقلة لمنع

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مسؤولين أمريكيين بلقاء أعضاء في منظمة "الحزب  •
 مة إرهابية، وذلك داخل سوريا قبل نحواللينيني"، التي تصنفها أنقرة منظالشيوعي الماركسي 

 (سبوتنيك) .أسبوعين

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

نقلت قناة "فوكس نيوز" األميركية عن مصادر استخباراتية أن ناقلة محملة بالنفط اإليراني متجهة  •
لى للتزود بالوقود، مما يشكل انتهاكا للعقوبات األميركية المفروضة ع إلى سوريا ستتوقف في دبي

 )ق.الجزيرة( النظام السوري.

 تقودها بحرية قوة إلى ستنضم   بالده أن   موريسون،األربعاء، سكوت األسترالي الوزراء رئيس أعلن •
 )سكاي نيوز( .الخليج في المالحة لتأمين المت حدة الواليات

 االنتقالي أعضاء وفد المجلس االنتقالي الجنوبي عدن متجها إلى مدينة جدة، مشيرا الى أن وفد غادر •
س المجلس وعضوية ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ ئير برئاسة عيدروس الزبيدي

 )ق.العربية( وعدنان الكاف.

 أجواء في ،MQ9″“ طراز من مسيرة أمريكية طائرة إسقاط الحوثية "هللا أنصار" جماعة أعلنت •
 )رأي اليوم( .صنعاء العاصمة جنوبي ذمار محافظة

 

 اربي:الشأن المغ

 األحزاب ممثلي مع التشاورية اللقاءات من سلسلة في الجزائر يف والوساطة الحوار لجنة شرعت •
 )سكاي نيوز( .األزمة من البالد إخراج شأنها من التي المقترحات مختلف لمناقشة السياسية
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 رنسية،الف الثانية جنسيته عن تنازل أنه الثالثاء، الشاهد، يوسف التونسية، الحكومة رئيس أعلن •
 .جنسيتين بين الجمع الرئاسة مرشحي على يحظر الذي للدستور، تطبيق ا البالد، لرئاسة للترشح

 ()العربي الجديد

 خليفة المشير بقيادة الليبي الوطني للجيش التابع الكرامة عمليات لغرفة اإلعالمي المركز أعلن •
 .طرابلس الليبية العاصمة يف مواقع عدة الليبي الجو سالح استهداف األربعاء، اليوم حفتر،

 (وتنيكسب)

تجددت االشتباكات بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،  •
 (RT) .اليوم الثالثاء جنوبي العاصمة الليبية مساء

 

 :سودانيالشأن ال

الكباشي تشكيلةَ  أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري االنتقالي في السودان الفريق شمس الدين •
السودان، مشيرا إلى أن رئيس المجلس واالعضاء سيودون اليمين القانوني  ادي فيالمجلس السي

 (الجزيرةق.،)ق.العربيةأمام رئيسة القضاء. غديوم 

 

 :الدوليالشأن 

 طليب، رشيدة المسلمة الديمقراطية النائبة على هجومه ترامب، دونالد األمريكي الرئيس جدد •
 إسرائيل تكره" طليب إن" تويتر" عبر تغريدة في رامبت وقال ،"للسامية معادية" هابأن ووصفها

 (سكاي نيوز) ".للسامية معادية إنها..  اليهودي الشعب وكل

 من طلبت موسكو أن بوالنسكي، دميتري المتحدة، األمم لدى الدائم الروسي المندوب نائب أعلن •
 الصواريخ من تلفةمخ أنواع تطوير إمكانية شنطنوا خطط لبحث مشاورات، جلسة عقد األمن مجلس
 .المدى ومتوسطة قصيرة الصواريخ بشأن األمريكية الروسية المعاهدة بموجب محظورة كانت التي
 (سبوتنيك)

 
 2019-08-20 ثالثاءلا المسائي التقرير

 

 :والسوري العراقي انالشأن

 في إيرانية مواقع على مؤخرا ُشنت هجمات" عن إسرائيل مسؤولية إلى نتنياهو، بنيامين لم ح •
 إلى االثنين زيارة خالل للصحفيين، قوله نتنياهو عن( 13) اإلسرائيلية القناة ونقلت، "العراق
 (  21)عربي".مكان أي في حصانة إليران ليس: "أوكرانيا

أكد الدفاع المدني العراقي وقوع انفجار في مخزن عتاد لميليشيات حزب هللا العراقي، فصيل من  •
 )العربي نت(   .د الجوية بمحافظة صالح الدينبلالحشد الشعبي، وذلك في قاعدة 

 في قوة يكتسب اإلرهابي" داعش" تنظيم بأن الثالثاء، بومبيو، مايك األميركي الخارجية وزير أقر •
 من حذرت قد األميركية الخارجية وكانت ،تضاءلت الهجمات تنفيذ على قدرته أن إال المناطق، بعض
 لتقرير وفقا ،"السابق في كانت كما" نفسها بناء أعادت راقوالع سوريا في اإلرهابية التنظيمات أن

 )سكاي نيوز(  ."بلومبرغ" وكالة نشرته
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 السوري النظام" على إن بقوله سوريا، الجارة أوغلو تشاووش مولود التركي الخارجية وزير هدد •
 تهمحاول أثناء تركي عسكري رتل له تعرض الذي الهجوم خلفية على وذلك ،"بالنار يلعب أال

 )كونا(  .سوريا غربي شمال العسكري المراقبة موقع إلى الوصول

 سابلين، دميتري الروسي، البرلمان في النائب مع لقائه خالل األسد، بشار السوري، الرئيس أعلن •

   ()رأي اليوم .سوريا في والسياسي العسكري الوضعين في إيجابية تغييرات عن

 سيتم إدلب من انطالقا لإلرهابيين اعتداءات أي أن وف،الفر سيرغي الروسي، الخارجية وزير أكد •
)رأي  .إدلب في ”األرض على“ روس عسكريين وجود إلى مشيرا وقوة، حزم بكل لها التصدي
   (اليوم

 

 المصري:السوداني و الشأن

 المجلس إن السوداني العسكري بالمجلس السياسية اللجنة رئيس الكباشي، الدين شمس الفريق قال •
   ()سبوتنيك .قليل بعد سيحل العسكري المجلس أن وأعلن والتغيير، الحرية قوى مرشحي اءأسم تسلم

 أثناء األمن، قوات مع النار إلطالق تبادل في مسلحا 11 مصرع الثالثاء، مصري، أمني مصدر أعلن •
   ()سكاي نيوز .سيناء شمالي العريش مدينة بمحيط المزارع أحد اقتحام

 للمجلس العام األمين على القبض ألقى اإلدارية الرقابة جهاز إن الثالثاء، ،مصرية أمنية مصادر قالت •
   ()سكاي نيوز .رشوة بقضية اتهامه خلفية على سليم، لإلعالم أحمد األعلى

دعا رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر، مكرم محمد أحمد، أعضاء المجلس الجتماع  •
لمجلس، بعد القبض على األمين العام للمجلس أحمد سليم، جديد ل طارئ وبحث اختيار أمين عام

   (RT) .بتهمة الرشوة

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

 مع صفقة سنوات، عشر قبل اإلمارات، إبرام عن األلمانية" تسايتونغ دويتشه زود" صحيفة كشفت •
 طلعات بدأت بعدما المقبل العام ستسلم الطائرتين هاتين إحدى وإن تجسس، بطائرتي للتزود إسرائيل
   ()العربي الجديد.أخيرا الخليج أجواء فوق تجريبية

 إلى مشيرا حقيقي، تهديد إلى تحول اليمن تقسيم أن غريفيث مارتن اليمن إلى األممي المبعوث أكد •
   ()سبوتنيك.الجهود مضاعفة ضرورة

وبحضور جميع حملت الحكومة اليمنية خالل اجتماع برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء،  •
   (RT)."االنقالب الذي حدث في العاصمة المؤقتة عدن أعضائها، اإلمارات "مسؤولية

 بخصوص األمن لمجلس إحاطة خالل السعدي، هللا عبد المتحدة، األمم لدى اليمن مندوب طالب •
 ،"ل حةالمس المليشيات" سماها لما اإلمارات دعم بوقف الجنوب،ب سيما وال البالد،ب األخيرة األحداث

 انفصال مشروع يتبن ى الذي االنفصالي" الجنوبي االنتقالي المجلس"لـ التابعة القوات إلى إشارة في
   ()العربي الجديد.عدن محافظة على الواقع األمر بحكم يسيطر بات والذي الجنوب،

 الياالنتق للمجلس التابعة" األمني الحزام" تسمى ما قوات بأن الثالثاء، يمنية مصادر أفادت •
 بعد الحكومية للقوات معسكرين على السيطرة من تمكنت اإلمارات، دولة من المدعوم الجنوبي،
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 جنوب هادي، منصور عبدربه الرئيس رأس مسقط حيث أبين، محافظة في لساعات دامية مواجهات
 (  21)عربي .اليمن

 

 :والتونسي ردنياأل انالشأن

 الوزارة إن القضاة سفيان السفير المغتربين نشؤو و الخارجية وزارة باسم الرسمي الناطق قال •
 في األردنيين المواطنين احد اعتقال موضوع اإلسرائيلية السلطات مع تتابعان أبيب تل في وسفارتنا
 )خبرني(   .اسرائيل

األدميرال كمال العكروت، المستشار األول لألمن القومي لدى الرئيس التونسي، اليوم الثالثاء، أن أكد  •
   (RT) .ملف "جهاز التنظيم السري" لحركة النهضة إلى القضاء من القومي أحالمجلس األ

 

 :الدوليالشأن 

 الدولية العدل محكمة إلى الهند مع كشمير إقليم على النزاع ملف ستحيل إنها الثالثاء، باكستان، قالت •
 بأزمة تسبب مما اإلقليم، من لسيطرتها الخاضع للشطر الخاص الوضع نيودلهي ألغت أن بعد

   ()سكاي نيوز .آباد إسالم مع دبلوماسية

 احتجاز حول للوضع حل إيجاد في أمال   هناك إن فالستروم، مارغوت السويد، خارجية وزيرة قالت •
   ()سبوتنيك."إمبيرو ستينا" للناقلة إيران

 أدريان“ نيةاإليرا النفط ناقلة أن الثالثاء بالكيوتاكيس يوانيس اليوناني البحرية التجارة وزير أك د •
   (AFP) .يوناني ميناء أي في الرسو تطلب لم طارق جبل يومين قبل غادرت التي ”داريا

 شهر في المتحدة الواليات في بدأ الجديد األرضي المجنح الصاروخ تطوير أن البنتاغون، أعلن •
 والقصيرة ةالمتوسط الصواريخ لمعاهدة الروسية االنتهاكات على الشامل الرد إطار في فبراير /شباط
   ()سبوتنيك .المدى

 مجلس في نقاش نهاية في استقالته سيقدم إنه الثالثاء كونتي جوزيبي اإليطالي الوزراء رئيس قال •
   (AFP) .سالفيني ماتيو المتطرف اليميني الزعيم أثاره حكومته، بشأن الشيوخ

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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