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 2019-09-20 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 
 : السوري لشأن  ا

 ألنه سوريا، غرب شمال  في بهدنة يطالب األمن، لمجلس قرار ضد الفيتو والصين،  روسيا استخدمت •

)سكاي .المتحدة  لألمم السوداء القائمة على المدرجة المتشددة الجماعات على الهجمات يستثني ال

 (،العربيةنيوز

 طائرة السوري للجيش الجوية الدفاعات بإسقاط ،أمس  مساء السورية،" اإلخبارية" قناة أفادت •

 ،معـا(السورية اإلخبارية). دمشق للعاصمة الغربي الجنوبي بالريف عقربا  بلدة فوق مسيرة

 

 : السودانيلشأن  ا

 إلغاء إلى دعا  جوتيريش  أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين بأن السودانية الخارجية ةوزار أفادت •

  عليه المفروضة والعقوبات القيود جميع وإزالة لإلرهاب، راعية كدولة السودان تصنيف

 )أ.ش.أ( .بسرعة

 

 : المصري لشأن  ا

 إياه داعيا زكي، محمد يقالفر الدفاع وزير إلى خطابا علي  محمد المصري األعمال ورجل   الممثل وّجه •

 أحدث وفي، الرفض حال في اعتقاله أو التنحي، على السيسي الفتاح عبد الرئيس إجبار إلى

 )الجزيرة( .فيديوهاته

 

 : المغاربي  لشأنا

  إنه علي  بن العابدين زين األسبق التونسي الرئيس  أسرة ومحامي التونسية الخارجية وزارة قالت •

  23 بعد بنظامه أطاحت التي 2011 ثورة  منذ يقيم حيث لسعودية،با همنفا في صحية أزمة إثر توفي

 .)الجزيرة(البالد حكم من عاما
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 : الخليجي واليمنيالشأن  

 انتخابات خالل من وذلك الذرية، للطاقة الدولية بالوكالة المحافظين مجلس يف بعضوية المملكة فازت •

  فيينا مدينة يف المنعقدة 63 الـ حاليةال تهدور يف الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام المؤتمر

 )اليوم السابع(.م2021-م2019 لألعوام الوكالة يف المحافظين مجلس لعضوية النمساوية

 السعودية، العربية المملكة بانضمام ،يماكينز كينيث الجنرال األمريكية المركزية القيادة قائد رّحب •

 يف لإلسهام المجموعة إلى باالنضمام المملكة قرار مثمنًا ،(IMSC) يالدول يالبحر األمن لمجموعة

  التوترات وتخفيف يالبحر األمن وتعزيز المالحة  حرية  على الحفاظ  يف نشط بدور القيام

 .)واس(اإلقليمية

  الحوثيون أرسله أن  بعد ودمره بالمتفجرات محمال زورقا السعودية بقيادة الدولي التحالف اعترض •

 )العربية(.اليمن في الرئيسي لحديدةا ء نامي من إيران مع المتحالفون

  مسير مفخخ،  زورق وتدمير اعتراض ،أمس مساء اليمن، في الشرعية لدعم العربي التحالف أعلن •

 (  واس) . اليمن غربي الحديدة محافظة من اإليرانية الحوثية ميليشيات أطلقته بعد، عن

 المملكة شمال  من  التهديدات ةمواجه سبل  لبحث السعودية مع  يتشاور إنه أمس األمريكي الجيش قال •

  بالمسؤولية أمريكيون مسؤولون ألقى سعوديتين  نفط  منشأتي على  السبت يوم وقع  الذي الهجوم بعد

 )رويترز(.إيران على عنه

 لنزع محادثات في الدخول  على الخليج دول  جميع أمس  الفروف  سيرجي الروسي الخارجية وزير حث •

 )رويترز( .السعودية  النفطية التحتية البنية تهدفسا هجوم أعقاب في التوترات فتيل

  األعمال وجه في للسعودية، الكاملة بالده مساندة خان، عمران الباكستاني، الوزراء رئيس أكد •

 )سكاي نيوز(  .أرامكو منشأتي على  الهجوم بعد وذلك التخريبية،

 لمنع  وإيران المتحدة اتالوالي بين  التوتر تهدئة تريد فرنسا إن أمس اإلليزيه قصر في مسؤول قال •

 )رويترز( .الجهود  تلك  عقد السعودية  في نفط منشأتي على  الهجوم بأن وأقر الخليج، في التصعيد

  استهدف عنيف انفجار في ،أمس مرافقيه، من وأربعة حضرموت وادي في التحالف قوات قائد قُتل •

 ا()سو.اليمن شرقي حضرموت بمحافظة شبام مدينة في عسكرية عربات
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 للمالية وزيرا بريك بن صالح وسالم للخارجية وزيرا الحضرمي للا  عبد محمد ،اليمني لرئيسا عين •

 (اليمني الرسمي التلفزيون) .المركزي للبنك محافظا الفضلي عبيد  وأحمد

 

 الشأن الدولي: 

"   وحدة، حكومة  بتشكيل  نتنياهو  دعوة على اإلسرائيلي وابيض -ازرق تحالف زعيم غانتس بني رد •

  وحدة  حكومة إقامة على سيعمل  انه  على" غانتس" وأكد".انا وبرئاستي  وحدة حكومة سأقيم" قائال

 )معـا(.برئاسته وليبرالية موسعة

  غير بشكل وإسالمية   عربية بدول عالقتنا نوطد  إننا نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي، الوزراء رئيس قال •

 قال  ،أمس مساء  ،"تويتر"  على الرسمية هصفحت  على له جديدة  تغريدة نتنياهو  ونشر؛  مسبوق

 )معـا( .واإلسالمي العربي العالمين، في رئيسة بدول عالقاتها توطد إسرائيل  إن خاللها

  مسؤوال   موقفا تتبنى اسرائيلية حكومة نرى  أن اتمنى: الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزيرقال  •

 (هآرتس) . الدولتين حل وتحقيق  الفلسطينيين، مع  الصراع حل يخص لما بالنسبة

 الرد طبيعة  سيقرر من  هو ترامب دونالد الرئيس إن ،أمس ،(البنتاغون) األميركية الدفاع وزارة قالت •

  تظهر الحالية المؤشرات أن  مؤكدة السعودية، أرامكو شركة  منشأتي على اإلرهابي الهجوم على

 )سكاي نيوز( . الهجوم في إيران ضلوع

 األمريكي  نظيره مع سيلتقي  ماكرون إيمانويل الفرنسي ئيسالر إن مسأ اإلليزيه قصر في مسؤول قال •

 )رويترز( .إيران أزمة لبحث المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات هامش على ترامب دونالد

  المنطقة، في سلميا حال  تريد المتحدة الواليات إن ،أمس بومبيو، مايك األميركي، الخارجية وزير قال •

  نظام على األميركية العقوبات أن  على نفسه الوقت في مشددا بالحرب، اتهديداته تواصل إيران لكن

 )سكاي نيوز(.ستشتد طهران

  هجوم  عن إيران مسؤولية حول استنتاجات أي إلى التوصل يمكن  ال: الروسي األمن مجلسقال  •

 .)توتير( أدلة دون" أرامكو"

 المتحدة الواليات توجيه الةح في" ملةشا بحرب"ظريف، جواد محمد اإليراني، الخارجية وزير هدد •

 )سكاي نيوز(.إليران عسكرية ضربة
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 2019-09-19 خميسال المسائي

 

 : اللبنانيالشأن  

  لإلعالن الخميس، اليوم عقده  صحفي مؤتمر في ب،صع بو إلياس اللبناني الوطني الدفاع وزير أكد •

 خرق إن لبيروت، الجنوبية  الضاحية على المسيرتين الطائرتين هجوم   بشأن التحقيقات نتائج عن

  أن ويبرهن  اليوم وحتى   تموز حرب منذ  األخطر هو  الضاحية في المسيرة اإلسرائيلية الطائرات

 )ق.الميادين(.نانلب مع االشتباك قواعد تغيير اعتمد اإلسرائيلي

 

 : ان الخليجي و اليمنيالشأن 

 قررت المتحدة العربية اإلمارات دولة بأن الخميس ،" وام" الرسمية اإلماراتية األنباء وكالة أفادت •

 الممرات سالمة  وضمان البحرية المالحة وحماية ألمن الدولي التحالف إلى االنضمام

 ة(.)العربيالبحرية

  تابعتين نفط منشأتي استهدف  الذي الهجوم بعد التصعيد  أنّ  من البريطانية" الغارديان" صحيفة حذّرت •

 )معـا(.الرد مرمى في تقع  السعودية  التحتية البنى أنّ  من منبّهة ،"خطيراً "  سيكون" أرامكو" لشركة

  استهدف الذي لهجوما عن مسؤوليتهم اليمن في الحوثيين بإعالن التسليم الخميس يوم فرنسا رفضت •

 الواليات بين التوتر فتيل  نزع إلى الرامية الجهود  ستستأنف إنها وقالت  سعوديتين،  نفط منشأتي

 )رويترز( . نيويورك في المقبل األسبوع  المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات في وإيران المتحدة

 

 : المغربي الشأن  

  زين األسبق، التونسي الرئيس وفاة أيلول،/بتمبرس 19 الخميس اليوم محلية، تونسية إذاعة أعلنت •

 )سكاي نيوز(.السعودية  جدة بمدينة المستشفيات إحدى في علي، بن العابدين

 قيس االنتخابات، من الثانية الجولة في منافسه القروي،  نبيل السجين، التونسي الرئاسي المرشح اتهم •

 من إقصاءه حاولت اإلخوانية الحركة" أن معتبرا ،"النهضة" حزب مع بالتحالف سعيّد،

 )سكاي نيوز(".االنتخابات
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 الجزائري، الوطني الجيش أركان رئيس الوطني، الدفاع وزير نائب صالح، قايد أحمد الفريق أكد •

 إلى السلطات تسعى  الذي الوطني، االستحقاق رهان  يحسم كيف يقينا سيعرف الشعب أن الخميس،

 وز( )سكاي ني .الجارية السنة نهاية إجرائه

  بوماله فضيل البارز المعارض الناشط اعتقلت الجزائرية السلطات إن الخميس يوم  ومحام  نشطاء قال •

 )رويترز(.الحكومة ضد االحتجاجات في شارك الذي

 

 الشأن الدولي: 

 في جرت التي العامة االنتخابات على مرا يومين  إن اإلسرائيلية،" بوست جيروزاليم"  صحيفة قالت •

 بنيامين اإلسرائيلي الوزراء برئيس ترمب دونالد األميركي الرئيس صليت أن دون  إسرائيل

 )وفـا(.نتنياهو

  الشرق في السالم لعملية األميركي المبعوث زيارة عن النقاب اليوم، ،"العبرية 13 القناة" كشفت •

  بشكل سيجتمع  أنه إلى وأشارت؛ الكنيست انتخابات عقب  إلسرائيل، غرينبالت، جيسون  األوسط

 )معـا(.أبيض - أزرق حزب زعيم غانتس وبيني الليكود، زعيم نتنياهو  بنيامين من كل مع  منفصل

  منافسه ضعيف، سياسي موقف في أصبح الذي نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس دعا •

  رئيس حزب  لكن موسعة، ائتالفية حكومة في إليه لالنضمام جانتس بيني االنتخابات في الرئيسي

 )رويترز( .الدعوة رفض ما سرعان السابق شالجي أركان

 في سلميا حال  تريد المتحدة الواليات إن الخميس، بومبيو، مايك األميركي، الخارجية وزير قال •

 األميركية العقوبات أن  على نفسه  الوقت في مشددا بالحرب، تهديداتها تواصل إيران لكن المنطقة،

 )سكاي نيوز( .ستشتد  طهران  نظام على

 المتحدة الواليات توجيه حالة في" شاملة بحرب"ظريف، جواد محمد اإليراني، الخارجية وزير هدد •

 )سكاي نيوز(.إليران عسكرية ضربة

 إلقاء غداة ذلك جاء.  عليها اعتدوا  إذا سيندمون  بالده أعداء إن كبير إيراني عسكري مسؤول قال •

 (رويترز) .السعودية في نفط  منشأتي على هجمات في طهران على اللوم وواشنطن  الرياض

  في آخرون  40 وأصيب حتفهم   لقوا مدنيا  30 عن  يقل  ال ما إن الخميس، اليوم أفغان، مسؤولون قال •

 )العربية( .أفغانستان شرق أميركي، جوي بدعم األفغانية، األمن  قوات نفذتها جوية ضربة
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 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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