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 2019-09-19 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 
   :المصري   لشأنا

 مع تزامنا واسعة، اعتقاالت حملة بدأت السلطات إن بمصر االجتماعي التواصل مواقع نشطاء قال •

  مواجهة  أو الخميس، اليوم بالتنحي السيسي الفتاح دعب للرئيس علي محمد والمقاول الممثل دعوة

 .)الجزيرة(الجمعة يوم ضده مظاهرات

 ترتكز التي القوية األذرع  أحد  هم الخاصة القوات مقاتلي أن زكي، محمد  المصري الدفاع وزير أكد •

 كافة على المصري القومي األمن ركائز وحماية  القتالية قدرتها لدعم المسلحة القوات عليها

 )سكاي نيوز( .جاهاتتاال

 الذي األمر النيل،  نهر على تبنيه  الذي النهضة سد  لتشغيل مصر قدمته  اقتراحا أمس إثيوبيا رفضت •

 )رويترز( .دوالر مليارات أربعة يتكلف  الذي المشروع بشأن البلدين بين النزاع يعمق

 

   :السوري  لشأنا

 على"  اتفاق" إلى السورية األطراف صلتو غوتيريش، أنطونيو المتحدة، لألمم العام األمين أعلن •

  لحل السياسية للعملية أساسيا مدخال  ذلك واعتبر للبالد، جديد  دستور إلعداد لجنة تشكيل

 )روسيا اليوم(.النزاع

 في إدلب محافظة في النار إطالق لوقف قرارين مشروعي على الخميس الدولي األمن مجلس يصّوت •

  .الصين من  مدعومة روسيا وبالثاني وبلجيكا وألمانيا ويتالك بأحدهما تقّدمت سوريا، غرب شمال

 )سكاي نيوز(

 استهدفت  مسيرة أنها يعتقد طائرات  بأن سوريا مع  الحدودية العراقية القائم مدينة في أمني مصدر أفاد •

  أمس عصر العراقية الحدود من القريبة السورية البوكمال مدينة في الشعبي للحشد مواقع

 وز()سكاي ني.االربعاء
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 : المغاربيالشأن  

 نبيل التونسية الرئاسية لالنتخابات المرشح عن اإلفراج مطلب تونس في األول التحقيق  قاضي رفض •

 (الوطن  دنيا). القروي

  إلى  محتجين تنقل التي والعربات الحافالت باحتجاز صالح قايد أحمد الفريق الجزائري الجيش قائد أمر •

  الحرس  بإبعاد تطالب  التي الحاشدة األسبوعية المظاهرات معقل يهدف إجراء أحدث في وذلك العاصمة،

 )رويترز( .السلطة عن   الحاكمة  النخبة من  القديم

 

 : اليمنيالخليجي و   انالشأن 

 به تمر لما االحترازي والتأهب االستعداد حالة رفع تم أنه أمس الكويتي للجيش رسمي بيان أفاد •

 االستعداد حالة رفع عن للجيش العامة األركان رئاسة لنعت"  أنه البيان في وجاء تصعيد، من المنطقة

 ".)العربية( وحداتها لبعض القتالي

؛  بومبيو مايكي األمريك الخارجية وزير  مع جدة، يف السالم قصر يف سلمان،  بن محمد  األمير اجتمع •

  التحتية بنيةلا لها تعرضت يالت التخريبية للهجمات بالده إدانة على االجتماع، خالل   بومبيو، شددحيث 

 .)واس(السعودية ألرامكو

  وقف على أمس ترامب الرئيس إدارة مسؤولي األمريكي الشيوخ  بمجلس ديمقراطيان عضوان حث •

  خفض  في تسببت التي السبت هجمات عقب نووية مفاعالت بناء بخصوص  السعودية مع محادثات

 )رويترز( .النصف إلى النفط من المملكة إنتاج

 وإيران الدولي لألمن  تهديدا كان أرامكو على الهجومإن  السعودية الدفاع وزارة بإسم المتحدثقال  •

 )العربية(.اإلرهابية المنظمات وتدعم  اعتداءاتها تواصل

 هجمات في استُخدمت إيرانية وصواريخ مسيرة طائرات بأنها وصفته  لما حطاما السعودية عرضت •

 )رويترز(.اإليراني العدوان على  دحضها“ يمكن ال” أدلة باعتبارها النفطية، منشآتها  من اثنتين على

 مؤتمرها  خالل  تتمكن لم السعودية الدفاع وزارة أن اإليراني، الرئيس مستشار آشنا، الدين حسام أكد •

)ق.فلسطين  .اإلعالمية بالفضيحة المؤتمر واصفا أرامكو، على الهجمات انطالق  منطقة تأكيد الصحفي،

 اليوم(
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 اإلمارات عالقة على وباألسماء  الدالئل كل حكومته لدى إن الجبواني، صالح اليمني النقل وزير قال •

 .)الجزيرة(وأبين  شبوة في الجيش تعزيزات لضرب اإلسالمية والدولة القاعدة بتنظيمي

 ضرًرا  والمنطقة  باليمن ألحقت إيران أن السعدي، هللا  عبد المتحدة األمم لدى الدائم اليمن مندوب كدأ •

 .)أ.ِش.أ(الحوثي ميليشيات تسليح خالل من تخريبيًا دوًرا عبتول بالًغا ضرًرا

 

 الشأن الدولي: 

  74 الـ الدورة في المقبل  األسبوع يشارك لن أنه ،أمس نتنياهو، بنيامين االحتالل  حكومة رئيس أعلن •

 )معـا(.نيويورك في المتحدة لألمم العامة للجمعية

 في القائمة أحرزته الذي التقدم أن ،أمس توما، دةعاي المشتركة العربية القائمة عن المرشحة أكدت •

  نتنياهو  بنيامين" الليكود" حزب لرئيس شديدة ضربة  سدد ،22الـ اإلسرائيلية" الكنيست" انتخابات

 ( الوطن دنيا).التحريضية وسياسته

 ؛ اإلسرائيلية"  الكنيست"  انتخابات نتائج على ،أمس مساء ترامب، دونالد األمريكي الرئيس علّق •

 ما سنرى: "  مضيفا متقاربة، بأنها وصفها التي االنتخابات بشأن نتنياهو، مع  يتحدث لم إنه وقال

 )معـا(".سيحدث

 تغريدة على رداً  ترامب الرئيس جابارد، تولسي األمريكية، للرئاسة الديمقراطية المرشحة انتقدت •

  وهو األعلى قائدنا سمع ن أن الشديد العار من.“السعودية النفط  حقول على الهجمات عقب نشرها

 )القدس العربي(.”للسعودية كخدم  فيه نبدو موقف في األساس في يضعنا

  شديد  بتكثيف” منوتشين ستيفن  الخزانة وزير أمر إنه أمس ترامب دونالد األمريكي الرئيس قال •

 (الجزيرة) .البلدين بين للتوتر تصاعد ظل في إيران على المفروضة للعقوبات“

 دونالد األمريكي الرئيس أمس تويتر على تغريدة في ظريف  جواد محمد إيران ةخارجي وزير اتهم •

  على للعقوبات شديد بتكثيف أمر بعدما اإليرانيين المواطنين على االقتصادي الضغط بتصعيد ترامب

 )رويترز( .طهران

 ناملربال لمع قيلعت نوسنوج رارق نإ سمأ نوسنوج سيروب يناطيربال ءارزوال سيئر لثمي محام قال •

 نأب ايلعال ةمكحمال عانقإل ىعسي اميف كلذو ،ءاضقال صخت ال ةيسايس ةألسم عيباسأ ةسمخل

 )زرتيور( .ينوناق رارقال
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 )سوا( .2019 اإلسرائيلية االنتخابات نتائج بعد  الحكومة تشكيل سيناريوهات •

 
 2019-09-18 ربعاءاال المسائي

 

 واليمني:   الخليجي ناالشأن 

  مصدر وصرح ،البحرية المالحة  وحماية ألمن الدولي للتحالف انضمامها األربعاء، السعودية، أعلنت •

  ألمن الدولي للتحالف االنضمام قررت المملكة أن السعودية، العربية بالمملكة الدفاع بوزارة مسؤول

 )العربية(.البحرية الممرات سالمة  وضمان البحرية، المالحة وحماية

  السعودي العهد بولي سيلتقي بومبيو  مايك الخارجية وزير أن اإلمارات في األمريكية السفارة ذكرت •

  وانللعد” التصدي جهود وتنسيق  أرامكو منشأتي على الهجوم  لبحث األربعاء يوم جدة في

 )رويترز(.اإليراني“

 منشأتي على وقع الذي االعتداء إن األربعاء، سلمان،  بن محمد  األمير السعودي العهد ولي قال •

 واالستقرار لألمن المهددة  التخريبية األعمال مواجهة  في الدولية لإلرادة حقيقي اختبار" ،"أرامكو"

 )سكاي نيوز(".الدوليين

 الهجمات ترامب، دونالد األميركي الرئيس من المقرب اهامغر ليندسي الجمهوري  السيناتور وصف •

  ردا تستدعي أنها مؤكدا ،"العسكري العمل"بـ  سعودية نفطية منشآت استهدفت التي األخيرة

 )سكاي نيوز(.حاسما

  ومن  المسؤول" كبير احتمال  بدرجةِ "بـ حّددتا  والسعودية المتّحدة الواليات أنّ  أميركي مسؤول  كشف •

  وهجرة بقيق  في السعودية" أرامكو" لشركة معملَْين استهدفت التي األخيرة اتالهجم خلف يقف

  مسؤوليّتها( الحوثيون) اليمن في" هللا أنصار" جماعة أعلنت والتي الشرقية، بالمنطقة خريص

 )معـا(.عنها

  سول من طلب سلمان بن  محمد األمير السعودي العهد ولي إن الجنوبية كوريا في الرئاسة مكتب قال •

  نفط  منشأتي على الهجمات بعد للمملكة الجوي الدفاع نظام تعزيز في المساعدة األربعاء يوم

 )رويترز( . سعوديتين

  األسلحة تصدير على حظر  تمديد قررت برلين إن األربعاء يوم األلمانية الحكومة باسم متحدث قال •

 )رويترز(.أخرى أشهر ستة للسعودية
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 : السوري  الشأن

  بشأن"  نتيجة" إلى التوصل  يتم لم حال في أنه األربعاء، أردوغان، طيب جبر التركي الرئيس هدد •

 نيوز(  )سكاي".خططها  ستنفذ"  بالده فإن أسبوعين، خالل   سوريا في اآلمنة المنطقة

 

 : المصري   الشأن

 النار إلطالق تبادل عقب إرهابية، عناصر تسعة مقتل األربعاء، اليوم المصرية، الداخلية وزارة أعلنت •

 )وفـا،الجزيرة(.القاهرة وجنوب  شرق مايو، 15و العبور بضاحيتي وكرين مداهمة أثناء

 

 : مغاربيالالشأن  

 هناك إن األربعاء، صالح، قايد أحمد الفريق الجزائري الجيش أركان رئيس الدفاع وزير نائب قال •

 )سكاي نيوز(".وشعبها  الجزائر ضد  الخفاء في تحاك مؤامرة"

 النقاش بؤرة في سيكون  ليبيا في االستقرار تحقيق  إن كونتي وزيبيج اإليطالي الوزراء رئيس قال •

 )رويترز( .األربعاء يوم روما في ماكرون إيمانويل  الفرنسي الرئيس مع اجتماعه خالل

 

 : الدولي الشأن  

  يمثّل ما أي شخص، مليون 272 بنحو ،2019 في العالم حول  المهاجرين عدد المتحدة، األمم قدرت •

  الشؤون إدارة أصدرته جديد  تقييم وفق ،2000 عام% 2.8 مقابل مورة،المع سكان من% 3.5

 .)وفـا(الدولية للمنظمة التابعة واالجتماعية االقتصادية

  على المفروضة للعقوبات" كبير" تشديد عن األربعاء، ترامب دونالد األميركي الرئيس أعلن •

 )سكاي نيوز(.إيران

 اجتماعات روحاني حسن اإليراني الرئيس حضور عدم إمكانية عن  إيرانية إعالم وسائل  تحدثت •

 )معـا(.األمريكية التأشيرات صدور عدم بسبب المتحدة، لألمم العامة الجمعية

  األوسط  الشرق في التوتر من  الحد تريد إيران إن قوله كبير أمني مسؤول  عن  إيرانية صحيفة نقلت •

 )رويترز( . ساحقا  ردا سيلقى  اعتداء أي أن أضاف لكنه بالسعودية، نفطيين موقعين على  الهجوم بعد
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 ليبيريا في مونروفيا، من بالقرب قرآنية مدرسة في حريق في اثنان ومعلمان األقل على تلميذا 26 قتل •

  لقوا  شخصا 28 أن  وياه جورج الرئيس الطوارئ أجهزة وأبلغت، ليبيريا رئاسة مكتب ذكر حسبما

 ( AFP.)مصرعهم

 
 كم زيارة موقعنا على العنوان التاليبامكان لالطالع على المزيد من االخبار
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