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 2019-08-25 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :واللبناني السوري انالشأن

 الواليات مع المشتركة العمليات مركز عمل إطالق عن أكار، خلوصي التركي، الدفاع وزير أعلن •

 (الرسمية التركية" األناضول" وكالة ).كامل بشكل سوريا في" نةاآلم المنطقة" بـ الخاص المتحدة

نفى نائب رئيس هيئة المفاوضات السورية العليا السابق، يحيى القضماني، ما سماها "دعاية قوية"  •

 )روسيا اليوم(..لمحاولة "حلحلة" وضعه مع الحكومة السوريةبأنه يذهب سرا إلى دمشق 

عسكرية ولوجستية شاحنة، تحمل أسلحة ومعدات  200 دخول قافلة من رصدت مصادر محلية •

 )روسيا اليوم(. .وريفها شمال شرق سوريا قادمة من شمال العراقأمريكية إلى مدينة القامشلي 

 من عددا قصفت إسرائيلية مقاتالت إن السبت أدرعي أفيخاي اإلسرائيلي الجيش باسم المتحدث قال •

 أهداف ضد" اإليراني القدس فيلق لتنفيذها خطط ةإرهابي عملية إلحباط" دمشق قرب األهداف

 )الحرة(."إسرائيلية

 أحبطنا بفضل جهود عملية كبيرة "دمشق تعليقا على الغارة اإلسرائيلية على نتانياهوبنيامين أعلن  •

ومليشيات شيعية" مؤكدا أنه ال حصانة إليران في  ييراناإل فيلق القدس لى إسرائيل من قبلما عهجو

 .)نتنياهو عبر تويتر(.أي مكان

 كبير، عملياتي بجهد تم دمشق ةوريالس العاصمة في القدس فيلق استهداف إن نتانياهو بنيامين قال •

 .)نتنياهو عبر تويتر(. سيناريو ألي مستعدة حكومته وأن

بحزب هللا إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي  قال مسؤول •

يوم األحد المن إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب األرض  يسيطر عليها حزب هللا المدعوم

 )رويترز(  .من نوعه منذ أكثر من عشر سنواتي أول تطور ف
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طقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر إن الطائرة التي أسقطت في من ،قال مصدر خاص •

إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة األحد، هي طائرة استطالع 

 (سبوتنيك).لتنفيذ عمليات اغتيال

 قرار على يده بوضع" هللا حزب" قيام أن قيومجيان ريشار اللبناني االجتماعية الشئون وزير أكد •

 سياسية حياة ويمارس سالحه يسلم أن الحزب على ينبغي"قائال.مرفوض أمر للبنان والحرب السلم

 (اللبنانية الشرق إذاعة)".طبيعية

 

 العراقي: الشأن

السبت،  امسئب أهل الحق"، حسن سالم، طالب النائب في البرلمان العراقي عن حركة "عصا •

 )روسيا اليوم(. .األمريكية للخروج من العراق بوقت قصيرالحكومة العراقية بإنذار القوات 

 من أي على لالعتداء منطلقا   يكون لن العراق أن السبت، صالح، برهم ةالعراقي الجمهورية رئيس أكد •

 (نيوز السومرية).الحسابات وتصفية محاورلا سياسة رفضه على شدد فيما والمنطقة، الجوار دول

 نوري القانون دولة ائتالف رئيسي ببغداد، ،امس صالح، برهم ةالعراقي الجمهورية استقبل رئيس •

 األمني الوضع بحثلالجبوري  سليم السابق النواب مجلس ورئيس العامري هادي والفتح المالكي

 (اع،ونيوز السومرية). االرهابية داعش عصابات وتحركات

 الشهر العراق في اإليراني األسلحة مستودع تفجير وراء تقف إسرائيل أن أمريكيون مسؤولون أكد •

ا تصعيد ا يمثل أن شأنه من هجوم وهو ،الماضي  اإليراني التجسس ضد اإلسرائيلية الحملة في كبير 

 ( lake placide news موقع) .المنطقة أنحاء جميع في

 

 :الخليجيالشأن 

 الشهر نهاية الكويت إلى المصري، الرئيس بها سيقوم التي الزيارة أهمية على كويتية، مصادر أكدت •

 المتالحقة التطورات منها عدة، العتبارات أهمية تكتسب الزيارة هذهإن "، وقالت المصادر الجاري

 .(القبس)".التواصل من المزيد يتطلب ما المنطقة، في
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 الشيخ ظبي أبو عهد ولي مع اإلمارات، في مباحثات ،مودي ناريندرا الهندي، الوزراء رئيس أجرى •

 ذات والدولية اإلقليمية القضايا ومجمل االستراتيجي والتعاون الصداقة عالقات حول زايد، بن محمد

 ("وام" اإلماراتية األنباء وكالة)".المشترك االهتمام

متأخرة من مساء السبت قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة اإلمارات في ساعة  •

واليمن مثال  اإلماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة، التحالف السعودي”إن 

 )رويترز( ."واضح

إن بالده تعتزم إرسال سفينة حربية أخرى إلى الخليج للدفاع عن  امس،قال وزير الدفاع البريطاني  •

 )النشرة، الحدث، القدس، وكاالت(.م بريطانيااحتجزت إيران ناقلة ترفع عل حرية المالحة، بعدما

 

 الشأن المغاربي:

 صالح، بن القادر عبد الدولة لرئيس ،امس استقالتها مرداسي، مريم الجزائرية، الثقافة وزيرة قدمت •

 حفل إحياء أثناء أشخاص، 5 مقتل خلف تدافع حادث بعد المستقيلة الوزيرة قرار ويأتي قبلها، الذي

 (الرسمي التلفزيون.)سولكينغ ئريالجزا للمغني فني

 وتعيينوتم  بوهدبة قارة الوطني، األمن عام مدير إقالة ،امس مساء الجزائرية، الرئاسة أعلنت •

 (، الشروق)سبوتنيك".الوطني لألمن عاما مديرا خليفة أونيسي الشرطة مراقب

روي م التونسي نبيل القالسبت إن قطب اإلعال امسقالت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس  •

االنتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر المقبل رغم إلقاء القبض عليه يوم  ال يزال مرشحا في سباق

 )رويترز( .الجمعة

 

 السوداني:الشأن 

أبريل )نيسان( الماضي،  11ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في  •

االتهام أثناء النظر في اتهامه بالتورط في فساد وحيازة عمالت أجنبية  السبت، مجددا  في قفص امس

 .االماراتي، العربية، وكاالت( 24).بشكل غير قانوني
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 خارجية لمساعدات بحاجة السودان أن السبت، حمدوك، عبدهللا الجديد السوداني الوزراء رئيس قال •

، الحدث).العملة في الثقة واستعادة وارداتال فاتورة لتغطية المقبلين العامين خالل دوالر مليارات 8

 (رويترز

 الدول قائمة من السودان لرفع أميركا مع محادثات بدأنا"، الجديد السوداني الوزراء رئيس قال •

 الحدث( )".الديون هيكلة إعادة لمناقشة الدولي النقد صندوق ومع لإلرهاب الداعمة

 في يشارك لن الحزب إن السوداني، األمة زبح رئيس نائب ناصر، فورما هللا فضل اللواء قال •

 بتقديمو الواليات، وحكومات التشريعي المجلس في يشاركس حزبال أن وأكد االنتقالية الحكومة

 )سبوتنيك(.حكومته أعضاء الختيار الوزراء لرئيس المشورة

 قال عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إن هناك "نصوصا غير مضبوطة في •

 )سبوتنيك(."أكثر من تفسير، ما يخلق بعض التباينات "الوثيقة الدستورية"، تحتمل

 

 :األردني الشأن

، وذلك بعد رشقها بعبوات امسأحرق محتجون في مدينة الرمثا األردنية آلية تابعة لقوات الدرك، ليل  •

خان إلى األردن بدأت في المدينة إثر قرار حكومي يقضي بتحديد إدخال الد حارقة خالل احتجاجات

 )سبوتنيك،وكاالت(.عبر المعابر الحدودية

 مقطع وثقحيث  سوريا، مع الحدودية األردنية الرمثا في رحاها تدور التي لألحداث خطير طورت •

 تجاه رشاش من النار يطلق شخصا السبت، مساء االجتماعي، التواصل مواقع على انتشر فيديو

 )معا(.الدرك قوات

 الظروف تماما   تتفّهمان الحكومة  الرمثا مدينة في جرى ما حول ألردنيةا الحكومة بيان أوضح •

 األمنيّة األوضاع بسبب الحدود إغالق جّراء الماضية، السنوات خالل المدينة عاشتها التي الصعبة

 .)بترا(سوريا في

 من ليلةق فئة ممارسات مستهجنا   الحوار، لغة تغليب على الحكومة حرص األردنية الحكومة بيان جّدد •

 الناريّة باأللعاب والدرك العام األمن دوريّات ورشق الهواء، في الناريّة العيارات كإطالق المحتّجين،

 .)بترا( الطرق وإغالق والحجارة،
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 الشأن الدولي: 

قامت  إيرانالعميد قاسم تقي زادة، ان " يرانيةاإل القوات المسلحة وإسنادنائب وزير الدفاع  أعلن •

 (، تسنيم، وكاالت..رة.)النش"وطاقات داخلية بإمكانياتوطنيا  األسلحة نوعا من 770بتصنيع 

لعقد قمة تخيم عليها  امس،فرنسا  بدأ زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في الوصول إلى •

 )رويترز(  .المتحدة والصين حول اإلجراءات الحمائية أجواء الخالف بين الواليات

السترات الصفراء انضم آالف النشطاء المناهضين للعولمة والمدافعين عن البيئة إلى متظاهري  •

سي للمطالبة بتحرك من السبت قرب منتجع بياريتس الساحلي الفرن وانفصاليين من إقليم الباسك

 )رويترز( .مجموعة السبع الذين سيجتمعون هناك

انت لديهما "عناصر تقارب" بشأن ك  ونظيره األميركي ماكرون أن الرئيس الرئاسة الفرنسية أعلنت •

، وذلك األمازون وحرائق إيرانمثل التجارة و قمة مجموعة الدول السبع ملفات كبيرة ستُطرح خالل

 رس()فرانس ب.خالل لقائهما الثنائي استمر ساعتين السبت

المجلس األوروبي السبت اقتراح الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإعادة ضم روسيا إلى رفض رئيس  •

 )رويترز( .الكبرى قائال إن هناك أسبابا أكثر من ذي قبل الستبعاد موسكو مجموعة الدول السبع

ال تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب  أنقرة" إلى أن رجب أردوغان لفت الرئيس التركي •

 ..)االناضول، و كاالت( "المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها بالمنطقة التي تقوم بها شرق

 هاستقبال بعد ،"ساتفون" بلدة عمدة طالت بالقتل تهديدات حول تحقيقا الفرنسية السلطات فتحت •

 ، السومرية نيوز(اليوم روسيا).العراق من قادمة إيزيدية عائالت

منعت سلطات إقليم كشمير قادة المعارضة الهندية وبينهم الزعيم السابق لحزب المؤتمر راهول  •

سريناجار يوم السبت وحذرت من أن الزيارة قد تؤدي إلى إذكاء التوتر غاندي من مغادرة المطار في 

 ()رويترز .في اإلقليم

شخصا ، السبت، بهجوم شنه عناصر من جماعة "بوكو حرام" الناشطة في شمال نيجيريا،  12قُتل  •

 .السومرية نيوز( ).المجاورةعلى قرية في النيجر 

 

 2019-08-24 سبتلا المسائي التقرير
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 الشأن السوري:

تحشد قوات النظام السوري، اليوم، تعزيزات عسكرية شمال مدينة خان شيخون االستراتيجية في  •

لمواصلة تقدمها في المنطقة، غداة تمكنها من تطويق نقطة مراقبة جنوب إدلب، في محاولة 

 ..)الشرق األوسط أونالين(تركية

سيطر الجيش السوري يوم الجمعة على مجموعة من البلدات والقرى كان خسرها في بدايات الحرب  •

سنوات وواصل هجومه في شمال غرب البالد آخر معقل كبير للمعارضة الدائرة منذ أكثر من ثماني 

 )رويترز( .المسلحة في سوريا

يا ترحيل الالجئين السوريين، نفت أنقرة صحة التقارير اإلعالمية التي تحدثت عن اعتزام ترك •

 )روسيا اليوم، االناضول(. ."ووصفتها بـ"الهراء

 

 المصري: األردني ان الشأن

أكد متحدث باسم مديرية األمن العام األردنية، السبت، تعرض حافلة سياحية خالية من الركاب إلطالق  •

لة "عمون"، سكاي .) وكاشخص مجهول في مدينة البتراء، جنوبي البالدعيارات نارية من قبل 

 نيوز(

كشف تصنيف جديد أعده موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، بشأن عدد الطائرات الحربية التي  •

على تركيا  متفوقةالمرتبة األولى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  تملكها الدول، أن مصر تحتل

 )سكاي نيوز(.وإسرائيل

 

 العراقي: الشأن

مال في سفارة الواليات المتحدة لدى بغداد، وأكد وزير الخارجية العراقي استدعى العراق القائم باألع •

ليست ساحة للنزاع مضيفا أن بغداد "تنظر كافة الخيارات الديبلوماسية محمد علي الحكيم أن بالده 

 ".)سكاي نيوز(والقانونية، لمنع أي تدخل في شؤونها
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استطالع لم يكشف هويتها حلقت فوق أحد أعلن الحشد الشعبي العراقي، أن قواته استهدفت طائرة  •

اتهم الحشد، الواليات المتحدة بإدخال طائرات مسيرة إسرائيلية إلى مقراته قرب بغداد، وسبق أن 

 .)البوابة نيوز(.البالد الستهداف مستودعات األسلحة للحشد

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق لها أهمية  •

مشيدا بدور اإلخوة المسيحيين في تمتين عالقات التآخي ونشر قيم  تاريخية للشعب العراقي،

 (albawabhnews) .المواطنة والتسامح بين أبناء شعبنا

إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراقي األسبق" قال نوري المالكي رئيس الوزراء •

العراق سيرد بقوة في »وأضاف أن «. فيه أكثر من دولة، ومنها إيران العراق ساحة صراع تشترك

 (المالكي عبر تويتر).«حال ثبت ضلوع إسرائيل بالقصف

كامل الصحراء وبعض  هيرانطلقت المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر"، السبت، لتفتيش وتط •

 )سكاي نيوز(.بقايا فلول تنظيم داعش اإلرهابي )غرب البالد( من في محافظة األنبار المناطق

رجال شرطة بينهم ضابط 3أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت بمقتل  •

كم شمال  400لمتفاوتة في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصوإصابة شرطيين اثنين بجروح 

 االماراتي( 24).بغداد

 

 :اليمنيالشأن 

أصدر المجلس االنتقالي الجنوبي في اليمن بيانا دعا فيه جميع األطراف في محافظة شبوة إلى  •

 )سكاي نيوز( .بوقف إطالق النار الذي دعا له التحالف العربيممارسة ضبط النفس وااللتزام 

أن "  وسائل التواصل االجتماعي علي العمراني، في تصريح له على األردن في السفير اليمني أكد •

تجاوز الخطر اإليراني"، مضيفا: "ال أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ على اليمن  اإلمارات خطر

 )النشرة(."الكوابيس

 

 الشأن المغاربي:
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قال سالح الجو التابع للجيش الوطني الليبي إنه يسيطر على كامل األجواء الجوية الليبية، ويضعها  •

)المصري .تحسبا ألي اختراق قد يحدث من طرف مسلحي حكومة الوفاقبة المستمرة، تحت المراق

 اليوم،  وكاالت(

أكد مدير المركز اإلعالمي لعمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أن سالح  •

الكريمية  حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها أسامة الجويلي، في منطقةالجو استهدف ميليشيات 

 االماراتي( 24).جنوب طرابلس

اعتقلت الشرطة التونسية، امس، نبيل القروي أحد المرشحين لالنتخابات الرئاسية، على خلفية  •

 .)سكاي نيوز(وغسيل أموالقضايا تتعلق بالتهرب الضريبي 

ل أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أنه فوض صالحياته لوزير الوظيفة العمومية كما •

االنتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة 

 ، الشروق(albawabhnews ).بين جميع المرشحين

انتقد عدد من منافسي رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في االنتخابات الرئاسية، الخطوة  •

حكومة التونسية، لكمال مرجان وزير الوظيفة صالحياته على رأس ال التي اتخذها بتفويض

 .)الشرق االوسط(.العمومية

المعارض في البرلمان، « التيار الديمقراطي»يرفع مرشح الرئاسة في تونس محمد عبو، زعيم حزب  •

)الشرق  .والتمويالت المشبوهة لألحزاب، في السباق نحو القصر الرئاسيشعار محاربة الفساد 

 االوسط(.

والنأي به عن المناكفات  القضاء لنهضة التونسية، "حرصها الشديد على استقاللأكدت حركة ا •

تمّس من مصداقيته واستقالليته"، داعية  الجهات المعنية إلى  السياسية وعن كل شبهة توظيف

 نبيل القروي ضيحات الضرورية إلنارة الرأي العام حول مبررات توقيف مرشح الرئاسة"تقديم التو

 )النشرة(."وخلفياته

 

 السوداني:الشأن 
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عبد هللا حمدوك أن إيقاف الحرب وتحقيق السالم من أهم أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني  •

بين كافة أطياف الشعب السوداني لمواجهة التحديات  إلى التكاتف متطلبات المرحلة المقبلة، داعيا

 (albawabhnews ). التي تمر بها البالد 

بناء دولة قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد هللا حمدوك، إن الهدف هو النهوض بالبالد و •

 (albawabhnews)الخبر،  .مبنية على الشفافية والعدل

 

 الشأن الدولي: 

اعتبر وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، أن مقترحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل  •

 فرانس برس(.)«.في االتجاه الصحيح»االتفاق النووي تسير ماكرون، بشأن تسوية األزمة حول 

االيراني، "إن إيران اختبرت صاروخا  جديدا "، « الحرس الثوري»سالمي قائد قال الجنرال حسين  •

الختبار العديد من األنظمة الدفاعية واالستراتيجية، وهذه تحركات دائبة بلدنا دائما  ساحة »واضاف 

 وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء(«.)صوب تطوير قوتنا الرادعة

رقام تؤكد انخفاض نسبة التضخم في بالده، رغم الحظر قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن األ •

 )روسيا اليوم(.المفروض عليها

بانها استراتيجية، مؤكدا انه  ايران جانغ هوا عالقات الصين مع طهران ي فيالصين وصف السفير •

 )النشرة("هذه العالقات"ال يحق الي دولة التدخل في 

 في يد الخليج الفارسي أن "االمن في حسين سالمي ي العميدايرانأكد قائد قوات الحرس الثوري ال •

 )النشرة(.ها المسلحة"االيرانية بفضل تواجد قوات االسالمية الجمهورية

مددت محكمة روسية أمس، احتجاز ضابط سابق بمشاة البحرية األمريكية لمدة شهرين قبل  •

 24).بالتجسس بعد أن احتجزته في ديسمبر)كانون األول( الماضي محاكمته، لالشتباه في قيامه

 .االماراتي(

بوع المقبل، إلجراء محادثات مع تتوجه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريالند، إلى كوبا، األس •

 )المصري اليوم( الوضع في فنزويال.نظيرها الكوبي هناك حول 
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قالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطالق كوريا الشمالية صواريخ باليستية اليوم السبت،  •

قبالة  الكوري الجنوبي إن الجارة الشمالية أطلقت مقذوفين سقطا في البحرفي حين قال الجيش 

 )المصري اليوم( ساحلها الشرقي.

 4ترامب، يعتزم التراجع عن خططه لتجميد أكثر من الم أمريكية أن الرئيس كشفت وسائل إع •

الخارجية، بعد غضب الكونجرس الذى اعتبر قراره محاولة لاللتفاف  مليارات دوالر من المساعدات

 ليوم( ، المصري اCNN).على سلطة النواب بشأن اإلنفاق الحكومى

طالب الرئيس األميركي، الشركات األميركية بالبحث عن بديل للصين وبأن تدرس إغالق عملياتها  •

مزيدا  من منتجاتها في الواليات المتحدة وذلك بعد إعالن بكين فرض  هناك وأن تصنّع بدال  من ذلك

 .)ترمب عبر تويتر(رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية

، قلق من بنيامين نتانياهو االسرائيلية أن "رئيس الوزراء اإلسرائيلي كشفت صحيفة "هآرتس" •

لة خسارة الحزب لالنتخابات لعزله عن زعامته في حا وجود مساع داخل "الليكود"

 .)النشرة("المقبلة

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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