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 2019-09-21 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 : واللبناني الشأن السوري

رار وع قلمشر الصينو روسيا أن "عرقلة كيلي كرافت األمم المتحدة لدى السفيرة األميركية أكدت •

 ة، وكاالت()النشر."يؤدي إلى عنف ال معنى لهوقف اطالق النار في إدلب 

أرسلت تركيا أطباء إلى محافظتين بجنوب شرق البالد على طول حدودها مع سورية وسط تحذيرات  •

.)وكالة األنباء األلمانية )د طيب أردوغان بشن هجوم عسكري أحادي الجانبمن جانب الرئيس رجب 

 ق(ب أ(، الشرو

معاقبة العمالء اللبنانيين الذين تعاملوا مع  دعا االمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا، الجمعة، إلى  •

إسرائيل يجب معاقبته على قدر جريمته"، مبيناً أنه "ليس هناك  "من تعامل مع ، وقالإسرائيل

 )قناة الميادين(".مبعدون الى إسرائيل بل هناك فارون

للعودة إلى المنطقة، التي خاضت دود مع لبنان القصير السورية على الح دعا حسن نصر هللا، أهالي •

 روسيا اليوم، الميادين( ).معارك ضارية ضد فصائل المعارضة سنوات 6فيها قواته قبل 

حذر حسن نصر هللا السعودية من الرهان على حرب ضد إيران قائال إن الجمهورية اإلسالمية ستدمر   •

شراء المزيد من وسائل الدفاع  على وقف الحرب في اليمن بدال من ماراتواإل المملكة، وحث الرياض

 )رويترز، الميادين، وكاالت(  .الجوي

 

 : المصري لشأن  ا

 زيارة في نيويورك إلى القاهرة بتوقيت( السبت) اليوم صباح السيسي الفتاح عبد  الرئيس وصل •

 لألمم العامة للجمعية لسبعيناو الرابعة الدورة اجتماعات في خاللها  يشارك أيام عدة تستغرق

 )األهرام(.المتحدة
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 متأخرة ساعة في أخرى مدن  وعدة  القاهرة وسط في  تجمعوا المحتجين  مئات إن وسكان شهود  قال •

 للتظاهر االنترنت على لدعوة  استجابة في للحكومة مناهضة شعارات  مرددين الجمعة يوم مساء من

 )رويترز(.بالحكومة فساد ضد

بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة  القاهرةأن "العديد من األشخاص اعتقلوا في  ىإلمصادر  أشارت •

 ".)وكالة "فرانس برس"، الجزيرة ، النشرة(الفتاح السيسي عبدبرحيل الرئيس المصري 

 

 الشأن العراقي: 

قال مصدر عراقي، إن ثمانية أشخاص على األقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار قنبلة زرعت في  •

 )رويترز( .جنوبي العاصمة العراقية بغداد امس ة قرب مدينة كربالءفلحا

 

 : المغاربي  الشأن

أشخاص يشتبه   8أعلن الجيش األميركي، الجمعة، أن ضربة جوية أميركية وقعت الخميس قتلت  •

 . )سكاي نيوز( جنوب ليبيا قرب مدينة مرزق بانتمائهم لتنظيم داعش في

اجر سوداني برصاص خفر سواحل ليبيين في العاصمة تل مه، بمقأمسندد االتحاد األوروبي،  •

  24)."الرصاص الحي ضد "مدنيين ضعفاء وعزل" أمر "غير مقبول طرابلس، معتبراً أن استخدام

 ، وكاالت(اإلماراتي

من عمر الحراك، بعد أيام من إعالن قائد   31، مئات اآلالف من الجزائريين في الجمعة الـ أمسخرج  •

.)الشروق،  صالح، تعليمات بغلق الطرق الموصلة لقلب العاصمة يوم الجمعةد، قايد أركان جيش البال

 وكاالت(

قررت حركة النهضة اإلسالمية دعم المرشح للدور الثاني من االنتخابات الرئاسية التونسية قيس   •

ل  األول من االقتراع الرئاسي وسيواجه المرشح الموقوف حاليا نبيسعيّد، الذي حل أوال في الدور 

 ، وكاالت(االناضول)الشروق، .القروي

عي والبصري في تونس الجمعة، إن المناظرة قال عضو في الهيئة العليا المستقلة لالتصال السم •

الرئاسيين في الدور الثاني، لن تحصل إذا ما استمر المرشح نبيل القروي التلفزيونية بين المرشحين 

 االماراتي(. 24).في السجن
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 : يمنيالخليجي والالشأن  

أظهر استطالع رأي أجراه موقع "بيزنيس إنسايدر" هذا األسبوع، أن شخصا واحدا فقط من كل   •

 )روسيا اليوم(.السعودية حليفا لبالدهخمسة أمريكيين يرى في 

ليست   الشرق األوسط  مارك اسبر إن "إرسال قوات أميركية إضافية إلى وزير الدفاع األميركي أعلن •

 )النشرة، الحرة ،وكاالت(.."السعوديةعلى  ييراناإلعلى "العدوان لرد سوى الخطوة األولى ل

 ، الّذيشي جينبينغ الرئيس الصيني، خالل اتصال هاتفي أجراه مع العزيز سلمان بن عبد ملكالأعرب  •

عن شكره لجينبينغ على "إدانته األعمال   "أرامكو" تابعين لشركة معمليندان االعتداء على 

 (.".)واس، الرياض، وكاالتاإلجراميّة

ب التحريض على الكراهية في وسائل اإلعالم اإلمارات، قطر على وضع حد لبرامج وخطاحثت  •

 االماراتي( 24.)ألمن كافة دول المنطقة بما فيها قطر الوطنية، لما يشكل ذلك من تهديد 

قال مسؤول حوثي،"إن الحوثيين سيتوقفون عن استهداف السعودية بهجمات بالصواريخ والطائرات  •

".) قناة المسيرة التابعة لحركة جماتهمالذين يستهدفون اليمن وقف ه  ن أعداؤهاالمسيرة إذا أعل

 الحوثي اليمنية، رويترز(

 

 الشأن الدولي: 

 الرئيس من قضاياه جميع  عن عفو  طلب إمكانية سري، بشكل  شهور، عدة  منذ نتنياهو، بنيامين يدرس •

 ، دنيا الوطن( 13)القناة .السياسية للساحة تركه مقابل في ريفلين، رؤوفين االسرائيلي

في محادثات مباشرة مع الفلسطينيين،   لالنخراط:"نحن مستعدون األمنبمجلس  ائيلإسرقال مندوب  •

المسافة بين  الرئيس عباس الجلوس معنا فـ أرادنتفاوض مباشرة، وإن  فهل هم يجلسون معنا حتى 

 ".)الجزيرة مباشر(القدس ورام هللا نصف ساعة

إعادة توجيه المساعدات  عضو الكونغرس الجمهوري تيد بود عن مشروع قرار ينص على أعلن •

 . )ستار بوليتكال األمريكية(إسرائيل وبالتحديد لصالح القبة الحديدية الفلسطينية المجمدة إلى

الذين % من األمريكيين  44أظهر استطالع رأي أجراه موقع "بيزنيس إنسايدر" هذا األسبوع، أن  •

 (  روسيا اليوم .)رأوا ان إسرائيل حليفة لبالدهم شملهم االستطالع 
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ترامب، عن فرض عقوبات على البنك الوطني اإليراني، أشار وزير   أعلن الرئيس األمريكي دونالد •

.)روسيا اليوم، السومرية  العقوبات األمريكية األخيرة على إيران كبيرة جدا  الخزانة األمريكي، إلى أن

 نيوز، الحرة(

وقت اآلن أقوى عسكريًّا من أي   كيةالواليات المتحدة األميرأّن " ترامب أّكد الرئيس األميركي  •

أفلست تقريبًا ووضعها االقتصادي صعب جدًّا، وعلى قادة  إيرانأّن " مضى"، ورّكز في كلمة له على

 ".)النشرة(إيران وقف دعمهم لإلرهاب إلنقاذ بلدهم

بولندا قال مسؤول باإلدارة األمريكية إن الرئيس ترامب سيعقد لقاءات منفردة مع زعماء باكستان و  •

ومصر وكوريا الجنوبية وبريطانيا والهند والعراق واليابان والسلفادور  وسنغافورةونيوزيلندا 

 )رويترز( .ألمم المتحدةاوأوكرانيا على هامش اجتماعات 

 ، انسحابه من السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلىبيل دي بالزيو يويورك ن أعلن رئيس بلدية •

 )النشرة(.2020األميركية المقّررة في عام  االنتخابات الرئاسية

، السياسة التي تنتهجها أميركا في الشرق األوسط، فيما اعتبرت أن أمسانتقدت الخارجية الروسية،  •

 )روسيا اليوم(. .رار إلى هذه المنطقةاالستق تصرفات واشنطن لن تجلب

 بروكسل التي فرضتها إللغاء العقوبات فنزويال ، طلباً قّدمتهاالتحاد األوروبي رفضت محكمة عليا في •

حاّدة منذ أكثر من  سياسة في البلد الذي تهّزه أزمةحقوق اإلنسان  أوضاع عليها بسبب تراجع

 )النشرة، البوابة نيوز، وكاالت(..سنتين

ريطانيا عضوية عدد من أعضائه بسبب نشرهم أو تأييدهم مواد  علق حزب المحافظين الحاكم في ب •

 .)المصري اليوم، البوابة نيوز، وكاالت(التواصل االجتماعيادية للمسلمين على مواقع مع

 
 2019-09-20 جمعةال المسائي

 

 : واللبناني السوري  انالشأن 

لوحت تركيا بإقامة قواعد عسكرية دائمة في المنطقة اآلمنة المزمع إنشاؤها شمالي سوريا بتنسيق   •

بين واشنطن وأنقرة على طبيعة عمل قوات كل منهما في هذه  ف أميركي تركي، وسط خال

 )سكاي نيوز(.المناطق
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هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بإنهاء التعاون مع الواليات المتحدة بشأن المنطقة اآلمنة في  •

  صحيفة "أحوال"  .)واشنطن إلى ما وصفه "المماطلة والتأخير" بشأن إقامتهاسوريا، في حال لجأت 

 ، سكاي نيوز(التركية

أكد رئيس الجمعية الوطنية السورية محمد برمو، أن االعتداء على المنشآت النفطية في السعودية   •

خصوصاً أن هذا االعتداء الذي تقف وراءه إيران استهدف عصب الحياة  يشكل تهديداً للعالم بأكمله،

 .)صحيفة "عكاظ" السعودية(االقتصادية عبر السعودية

الجو الروسي، مساء أمس الخميس، طائرة بدون طيار إسرائيلية في سماء العاصمة دمر سالح  •

اسرائيلي، إن الطائرة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم على هدف في  الروسية دمشق، وقال مصدر

 ، دنيا الوطن(  12)موقع حدشوت  دمشق. 

مستمرة   فرنسا" ، أنسعد الحريري اللبنانيةالحكومة ، عقب لقائه رئيسماكرون أكد الرئيس الفرنسي •

النازحين   ، مشيراً إلى أنه "في ما يخص أزمة"سوريا لألزمة في في البحث عن حل سياسي

 )النشرة، الجديد، وكاالت(.، فإن فرنسا مستمرة في مساعدة لبنان". لبنان في يينالسور

أعلنت وزارة العدل األمريكية عن توجيه االتهام لعضو مفترض في "حزب هللا" يقيم في نيوجيرسي   •

 )السومرية ينوز(.معلومات تحضيرا لهجمات محتملة في الواليات المتحدة نيويورك، بنقل وأوقف في 

قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، اليوم، إن "بالده ما زالت ملتزمة بمساعدة لبنان في خططه   •

خالل محادثات أجراها في باريس مع رئيس وزراء لبنان سعد  لإلصالح االقتصادي، وذلك 

 االماراتي( 24)."الحريري

يغادر الرئيس اللبناني ميشيل عون الى نيويورك االحد المقبل لترؤس وفد لبنان الى االمم المتحدة   •

 )الجديد(العمومية. ويلقي كلمة لبنان في الجمعية

رفضت سفارة الواليات المتحدة في بيروت منح وزير الصحة اللبناني جميل جبق تأشيرة دخول إلى   •

) صحيفتا  .ينتمي إلى فريق وزراء "حزب هللا" داخل الحكومة اللبنانية نهاألراضي األمريكية؛ كو

 اللبنانيتان( النهار والجمهورية

 

 العراقي الشـأن 
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ذكر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيدعو الشركات الصينية الى االسهام   •

تعهدا بتسهيل وتذليل  العراق واعادة بناه التحتية، م والعمل بقوة وفاعلية بنهضة

 )السومرية ينوز(.""الصعاب

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، استمرار عملية إرادة النصر الخامسة في محافظة االنبار لليوم الخامس  •

كم باتجاه الحدود السعودية   75توغل القوات المشاركة بالعمليات مسافة  على التوالي، مشيرا الى

 السومرية ينوز(  ).واالردنية

 

 : والمصري  نياالسود انالشأن 

أنطونيو   بـ"تصريحات األمين العام لألمم المتحدة عبدهللا حمدوكي، السودان رحب رئيس الوزراء •

 ".)النشرة(لة راعية لإلرهابتصنيف السودان كدو، الداعية إللغاء غوتيريس

أعلنت إثيوبيا اعتزامها إعداد مقترح يعارض ما قدمته مصر بخصوص ملء سد النهضة، وذلك بعد  •

مدى يومين بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، فشلت في التوصل إلى  أيام من محادثات جرت على 

 )سكاي نيوز( .حل يرضي جميع األطراف

 

 مني: ي الشأنان الخليجي وال

. )فضائية »إكسترا اتصل الرئيس الصيني هاتفيًا بالملك سلمان وأدان الهجمات على منشآت أرامكو •

 نيوز«، الشروق(

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداًء   •

دات الطاقة لألسواق  اعتداء على العالم من خالل استهداف إمداعلى المملكة فقط بل يعتبر 

 .)تويتر الجبير(الدولية

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من أن التهاون مع إيران سيشجعها على   •

 .) حسابه على موقع تويتر ( المستقبل  شن المزيد من الهجمات في

ة قادر على التوّصل إلى  أعلن البنتاغون أنّه "واثق" من أّن التحقيق الدولي الذي يجري في السعودي •

الهجوم الذي استهدف األسبوع الماضي منشأتين نفطيّتين  تحديد الجهة المسؤولة عن 

 )سكاي نيوز(. .سعوديّتين
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لن   واشنطن تعليقا على التحالف األميركي في منطقة الخليج ان "تصرفات الخارجية الروسيةأعلنت  •

 )النشرة("المنطقة تجلب االستقرار إلى

يدرس إرسال بطاريات مضادة للصواريخ إضافية وسرباً آخر   أفاد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون •

مراقبة إضافية إلى الشرق األوسط لدعم الوجود اإلقليمي للجيش األمريكي، بعد  من المقاتالت وقدرات

 االماراتي( 24).الهجوم على منشآت النفط في السعودية

إعالمية  في” حملةا حسابا من اإلمارات ومصر النخراطه  267حذف موقع تويتر مجموعة تضم  •

 )رويترز(. .بينما توجه رسائل مكثفة مؤيدة للسعودية متشعبة“ تستهدف قطر وإيران

ظهر الرئيس االميركي ترامب في مقطع فيديو خالل لقائه ولي العهد البحريني في واشنطن قبل ايام   •

ليون دوالر ب 700الى ضيفه بالقول: "جيد، ولي عهد البحرين يملك وخالل اللقاء توجه ترامب 

 السومرية ينوز(   بليون دوالر وهذا مال كثير".) 738بليون والسنة التي بعدها   718والسنة المقبلة 

 في قنصلية خاشقجي، جريمة مقتل آل سعود خالد بن بندر بريطانيا لدى السعودية وصف سفير •

 .)النشرة(عار على السعودية بأنها وصمة إسطنبولب الرياض

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح امس، مع وزير  •

ظريف، السبل الكفيلة بالحد من التصعيد وتحقيق التهدئة؛ لتجنيب   الخارجية اإليراني محمد جواد

 نا، المصري اليوم(..)كوالمنطقة المزيد من المخاطر

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، الجمعة،  •

 )كونا، سكاي نيوز(..2إلى المستوى  1لمرافق الموانئ من قرارا برفع المستوى األمني 

، الميناء الرئيسي خطير“ في الحديدة السعودية” بتصعيداتهم الحوثيون باليمن التحالف الذي تقوده  •

 )رويترز(. .في البالد

 

 : التونسيالشأن  

قال رئيس الهيئة العليا لالنتخابات في تونس إنه أحاط رئيس الجمهورية بضرورة تكافؤ الفرص بين   •

.)المصري الدور الثاني، في إشارة إلى استمرار حبس المرشح نبيل القرويالمرشحين للرئاسة في 

 (اليوم، وكاالت
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س التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار استعرض الرئي •

لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الجولة األولى من االنتخابات االنتخابي، وأكد تقديره 

 .) أ ش أ(. الرئاسية المبكرة

 

 الشأن الدولي: 

ت المتحدة الرامية لبناء تحالف شكك وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الجمعة في خطط الواليا •

سلمي“ في الشرق األوسط وعرض قائمة بالمبادرات الدبلوماسية المتكررة  إلى” حل من أجل التوصل 

 )رويترز( .التي طرحتها بالده

قال قائد عسكري إيراني الجمعة إن إيران سترد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي على أي  •

)رويترز، أنباء  .التوتر بعد الهجوم على منشأتي نفط بالسعوديةقم مؤامرات أمريكية، في ظل تفا

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية(

رفض وزير الخارجية الكوبى برونو رودريجيز، بشدة قرار الواليات المتحدة األمريكية بطرد اثنين من   •

.)قناة روسيا اليوم، ررالعاملين فى األمم المتحدة، معتبرا إياها أمرغير مب الدبلوماسيين الكوبيين

 البوابة نيوز( 

قال وزير الدفاع اليونانى نيكوس باناجيوتوبولوس، "إننا نراقب عن كثب األعمال التركية غير  •

الخالصة لقبرص"، مؤكدا أن بالده تقف بثبات إلى جانب جمهورية   القانونية فى المنطقة االقتصادية

 يوز(.)صحيفة )كاثميريني( اليونانية،البوابة نقبرص

ذكرت وسائل إعالم محلية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما وقع إطالق نار في شوارع العاصمة  •

التلفزيونية المحلية،  5-)محطة فوكس.مسافة ليست بعيدة عن البيت األبيض األمريكية واشنطن على 

 رويترز(.

لألمن القومى   أمس، قراراً بتعيين روبرت أوبراين، مستشارا جديدا أصدر الرئيس األمريكى •

 .)تويتر ترامب، المصري اليوم(األمريكى

التقى المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط جيسون جرينبالت، اليوم، بنيامين نتنياهو في  •

أن جرينبالت حاول ترتيب لقاء مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني  القدس، وترددت مزاعم مفادها

 دس(.)معاريف، القجانتس، ولكن الحزب نفي ذلك 
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 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
 

http://fatehmedia.eu/ 
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