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 2019-10-18 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 
   :السوري لشأنا

 عبر" وذلك السورية، األراضي على" التركي عدوانال"بـ  وصفه  ما بمواجهة ،أمس األسد، بشار تعهد •

 (سانا الرسمية السورية األنباء) ". والمتاحة المشروعة  الوسائل كل

 شمال في العسكرية عمليتها إنهاء على وافقت تركيا أن أمس بنس مايك األميركي الرئيس نائب أعلن •

  هذه  ضمن المنطقة  هذه  من  كراداأل المقاتلين انسحاب بعد وذلك  ايام، خمسة  خالل تام  بشكل سوريا

 )سكاي نيوز(.المهلة

  على  االقتصادية العقوبات سحب على وافق ترامب دونالد إن بنس مايك ياألمريك الرئيس نائب قال •

 (AFP).االتفاق تنفيذ بعد تركيا

 التركي الرئيس مع بالده إليه توصلت الذي االتفاق على ،أمس ترامب، دونالد األميركي الرئيس علق •

 بأنه االتفاق واصفا سوريا، شمال على تركيا تشنها التي العسكرية العملية لوقف أردوغان، طيب برج

 )الجزيرة(."األكراد أرواح أنقذ" وأنه  ،"مذهلة نتيجة"

  ستسيطر  يالت هي التركية القوات أن على أمريكا مع االتفاق تم أنه أمس ،يالترك الخارجية وزير قال •

 )رويترز(.رياسو في اآلمنة المنطقة على

  عقوبات  فرض أجل من  قانون مشروع  يعدون  أنهم ،أمس األميركي، الكونغرس في مشرعون  أعلن •

 )سكاي نيوز( .الكردية المناطق ومهاجمة  سوريا شمال  لغزوها تركيا على واسعة

"  قوة بكل سيواصالن" إنهما يقوالن  هولن وفان جراهام لينزي األمريكي الشيوخ مجلس عضواقال  •

 )سكاي نيوز( .سوريا في النار إطالق وقف إعالن رغم  تركيا على عقوبات لفرض تشريع لىع العمل
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 المدنيين إلجالء " إنساني ممر" لفتح بالتدخل الدولي المجتمع ،أمس الكردية، الذاتية اإلدارة طالبت •

  ل والفصائ التركية القوات طوقتها بعدما الحدودية، العين رأس مدينة في" المحاصرين" والجرحى

 )سكاي نيوز(.العنيفة االشتباكات وقع على لها الموالية السورية

  رأس  على دمشق، بجامعة الدولي القانون قسم  رئيسة يازجي، أمل  تعيين، السورية الحكومة قررت •

 )سانا(.السورية الدستورية اللجنة في وفدها

 

 :العراقيالشأن 

 بأحداث يالشعب الحشد أمن مديرية بتدخل أفادت يالت األنباء العراق يف المشتركة العمليات قيادة نفت •

 )السومرية نيوز(.التظاهرات تلك أثناء مهام يبأ تكلف لم الحشد  تشكيالت أن مؤكدة التظاهرات،

  بهدف  األسبوع هذا األوروبية  القوى  مع محادثات إجراء بعد أمس الحذر العراقيون المسؤولون  أبدى •

  داخل  المحتجزين المتشددين، محاكمة يتيح أن شأنه من قضائي إطار لوضع الجهود وتيرة تسريع

 )رويترز(.العراق في سوريا،

 

 :المصريالشأن 

  من  األولى الدفعة وخريجي  المصري الشعب إلى رسالة السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس وجه  •

  دون  وزنهم على والمحافظة والقيم، بالعلم باالهتمام فيها طالبهم المسلحة، القوات طب كلية

 (الوطن دنيا).زيادة

 

 :األردنيالشأن 

  غير  تشويه  حملة" بـ وصفته  ما على  ،أمس الثاني، عبدهللا األردني الملك زوجهة  رانيا الملكة ردت •

  بخطف  تتهم ال " حتى  عليها التعليق الماضية األسابيع في ورفضت فيها أقحمت" األطراف متكافئة

 )معـا(".المشهد

 

  :ان الخليجي واليمنيلشأنا
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 والمملكة  المتحدة الواليات بين  خالف  بنشوب األمريكية،" جورنال ستريت وول " صحيفة أفادت •

 )سوا(.القصور يحمي" متطور سالح" بسبب السعودية، العربية

 عدد في جديدة بتعيينات ملكية أوامر عن ،أمس العزيز، عبد بن سلمان الملك السعودي العاهل أعلن •

  النقد  مؤسسة محافظ لـ نائبا   السياري محمد بن أيمن بتعيين الملك أمر حيث بالمملكة، المؤسسات من

 )واس(.الممتازة بالمرتبة السعودي العربي

  محمد األمير السعودي، العهد ولي دور ،أمس غريفيث، مارتن اليمن، إلى المتحدة األمم مبعوث ثمن •

 )سكاي نيوز( .اليمن في السالم مسار دعم في سلمان، بن

 

  :المغاربي لشأنا

  الممتدة للفترة المتحدة  لألمم اإلنسان  حقوق  مجلس فى العضوية  على  وفنزويال عربية دول  3 حصلت •

  ليبيا  أن ،أمس المجلس، فى  مقعدا 14 توزيع على التصويت نتائج وأظهرت ، 202و 2020 بين

 (اليوم روسيا).المجلس عضوية  على حصلت  والسودان وموريتانيا

 الشهر  هذا طرابلس الليبية العاصمة في البحر على لينمط مقهيين اقتحموا مسلحين إن شهود قال •

 أقلقت  خطوة في متشددة دينية قواعد ولفرض متزوجين يكونا أن دون يجلسان وفتاه شاب أي لطرد

 )رويترز(.المدنية الحريات عن المدافعين

 )أ.ش.أ( . جدد  سفراء أربعة اعتماد أوراق ،أمس الناصر، محمد المؤقت يالتونس الرئيس تسلم •

 الملتقى إفتتاح خالل  ذلك عن  اإلعالن  وتم الفساد، لمكافحة الدولية الشبكة إلى ،أمس تونس انضمت •

 (لتونسيةا الصباح) .الفساد مكافحة لهيئات الدولي

  المقرر الرئاسية لالنتخابات استعداد ا بالجزائر، االنتخابية القوائم  مراجعة  عملية ،أمس اختتمت، •

 )أ.ش.أ( .ل المقب ديسمبر 12 يوم إجراؤها

 

 :السودانيالشأن 
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  الثورية،  الجبهة  فصائل  ووفد السودانية  الحكومة  وفد  بين  المباشر التفاوض اجتماعات ،أمس بدأت، •

 بحسب التفاوضية، للعملية الزمني اإلطار تحديد منهجية لمناقشة جوبا، السودان جنوب عاصمة في

 )سكاي نيوز( .مصادرنا

  سير  على السودان، يف ياالنتقال السيادة مجلس رئيس البرهان، عبدالفتاح الركن أول الفريق طلعا •

  السودانية  الحكومة  بين جوبا، بمدينة اآلن الجارية والمفاوضات السودان، جنوب بدولة السالم عملية

 ميارديت، سلفاكير السودان جنوب رئيس ،أمس خطية، رسالة تسلمه لدى المسلحة، والحركات

 )أ.ش.أ(.شوال دينق اويت سودان ال جنوب  خارجية وزيرة سلمتها

 

 :اللبنانيةالشأن 

  وزارة أعدتها يالت اإلستراتيجية ،أمس ،يالحرير سعد الوزراء رئيس برئاسة اللبنانية الحكومة أقرت •

 المناطق على الجيش سيطرة إحكام إلى تستهدف يوالت المجاورة، الدول مع الحدود لضبط الدفاع

 )أ.ش.أ(   .الشرعية غير الحدودية والمعابر التهريب ومكافحة الحدودية

 

 الشأن الدولي: 

  الشهر  نهاية إسرائيل سيزور ،كوشنر جاريد إن: اإلسرائيلية( أحرونوت يديعوت) صحيفة قالت •

 الشرق في للتسوية األمريكية اإلدارة خطة على المشرف والفريق كوشنر أن موضحة   الجاري،

 بيركوفيتز، أفي األمريكية اإلدارة مستشار يضم  ذيوال ،"القرن صفقة " بـ  إعالميا المعروفة األوسط،

   (الوطن دنيا.)إلسرائيل  قصيرة بزيارة سيقوم

  السياسة أقحما جولياني رودي الشخصي ومحاميه ترامب إن ،أمس أميركي، دبلوماسي كشف •

  مرتبطة أوكرانية شركة أمر في التحقيق منها الطلب ذلك وشمل أوكرانيا، مع المحادثات في الداخلية

 )سكاي نيوز( .المقبلة االنتخابات في للرئيس األبرز الخصم بايدن، جو   بنجل

 مايك األميركي، الرئيس نائب أعلنه ما ،أمس أوغلو، جاويش مولود التركي، الخارجية وزير أكد •

 )العربية(.سوريا شمالي في التركي العسكري الهجوم يوقف  اتفاق إلى التوصل  بشأن بنس،

 الغزو في إسرائيل طورتها دبابات على تعتمد أنقرة أن اإلسرائيلية الصحافة في إخبارية تقارير ذكرت •

 )سكاي نيوز( .سوريا في الكردية المناطق ويستهدف أسبوع  نحو قبل بدأ الذي التركي العسكري
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  األوروبي االتحاد من بريطانيا خروج اتفاق على ،أمس باإلجماع، األوروبيون القادة وافق •

 )سكاي نيوز(.عليه للتصديق البريطاني للبرلمان رسمي بشكل سالهإر ليتم ،"بريكست"

 
 2019-10-17 لخميسا المسائي

 

 : الشأن السوري

 السورية والفصائل التركية القوات بدء منذ سوريا شرق شمال في مدني ألف 300 من أكثر نزح •

  ما  وفق األكراد، المقاتلين سيطرة مناطق ضد الحالي الشهر من التاسع في ليتهامع لها الموالية

 )معـا(.الخميس اإلنسان  لحقوق السوري المرصد أحصى

  المدنيين إلجالء" إنساني ممر" لفتح بالتدخل الدولي المجتمع الخميس، الكردية، الذاتية اإلدارة طالبت •

  والفصائل  التركية القوات طوقتها بعدما الحدودية، العين رأس مدينة في" المحاصرين" والجرحى

 )سكاي نيوز( .العنيفة االشتباكات وقع على لها الموالية السورية

  في أمواال تركيا تخصيص احتمال  عن الخميس، التركية، الرئاسة في الميزانية إدارة رئيس تحدث •

  سوريا  شمال منطقة في امتهاقإ تريد" آمنة منطقة" في لالجئين مساكن لبناء 2020 لعام ميزانيتها

 )سكاي نيوز( .غزوها في تركية قوات بدأت التي

 في" حارقة أسلحة " باستخدام  الخميس، التركية، القوات سوريا في الكردية الذاتية اإلدارة اتهمت •

 )سكاي نيوز( .أسبوع من أكثر منذ المستمر سوريا شرقي شمال  على هجومهم 

 مشيرا طويلة، لمدة تستمر لن سوريا في التركية العسكرية ليةالعم أن الروسي األمن مجلس اعتبر •

 )أ.ش.أ(.القتالية األعمال  لتواصل نظرا والسوري التركي الجيشين بين اشتباك  اندالع خطر وجود  إلى

  بفرض  ،أمس  منوتشين، ستيف  األميركي الخزانة ووزير ترامب، دونالد األميركي الرئيس من  كل  هدد •

  .سوريا على عدوانها بوقف المتحدة الواليات لطلب تمتثل لم حال في تركيا على العقوبات من مزيد

 )سكاي نيوز(

  من  والجرحى  القتلى إجالء  بهدف" أمن ممر" لفتح سوريا، شرق  شمال  يف الكردية اإلدارة دعت •

 .)رويترز(يالترك اإلحتالل جيش فيها توغلت يالت العين رأس بلدة من المدنيين
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 :العراقيالشأن 

 الشأن في اإليراني التدخل على  الضوء ،"رويترز" وكالة عليها حصلت خاصة تصريحات سلطت •

 في مناطق عدة شهدها التي االحتجاجات خالل طهران لعبته الذي الخطير الدور ذلك في بما العراقي،

 )رويترز(.مؤخرا العراق

 

 :اللبنانيالشأن 

 قصر يف هيجنز مايكل ايرلندا جمهورية يسرئ لقائه بعد عون، ميشال اللبنانية الجمهورية رئيس قال •

  لبنان  أمن على  الحفاظ  يف ساهمت الجنوب، يف السالم حفظ  قوات يف الفاعلة ايرلندا مشاركة" بعبدا،

  لبنان  مع  متعاطفا   كامال   ايرلنديا   جيال   أوجد  يالذ األمر متواصلة، عاما   40 من  أكثر منذ  واستقراره،

 )النهار اللبنانية(".والتقدير المحبة بكامل اللبنانيون بادله وقضاياه،

 

 الشأن المغاربي: 

  لالنتخابات  الثانية للدورة النهائية النتائج الخميس، بفون، نبيل التونسية االنتخابات هيئة رئيس أعلن •

 )سكاي نيوز( .النتائج على الطعون مهلة انتهاء بعد الجمهورية، رئيس بمنصب سعيّد قيس بفوز الرئاسية،

 بوالية مختار باجى برج بمنطقة والذخيرة لألسلحة مخبأ وتدمير كشف عن الجزائرية الدفاع وزارة أعلنت •

 .)أ.ش.أ( ( شرق  شمال) باتنة بوالية الصنع تقليدية قنبلة تدمير إلى باإلضافة البالد، يجنوب  أدرار

 

 :الدوليالشأن 

  بمثابة  ستكون جديدة انتخابات واجراء الكنيست حل  تكلفة أن من االسرائيلية المالية وزارة حذرت •

 )معـا(.شيكل  مليار 1.6 ستكلف  اخرى جولة وان للميزانية شديدة ضربة

  طيب  رجب وقال ؛المهمالت سلة في بها والقى القاسية األمريكي الرئيس رسالة التركي الرئيس رفض •

  سلة  إلى بترام دوالند األمريكي الرئيس بها بعث التي الرسالة ألقى  إنه الخميس  يوم أردوغان

 (BBC)."المهمالت

 مايك األميركي الرئيس نائب التقى أردوغان، طيب رجب الرئيس أن الخميس، التركية، الرئاسة أعلنت •

 )سكاي نيوز(.أنقرة بالعاصمة الرئاسي المجمع في بنس
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  ها بعث التي رسالته في ترامب دونالد األميركي الرئيس استخدمها التي اللغة الخميس، الكرملين، انتقد •

 )سكاي نيوز( .أردوغان طيب رجب التركي، نظيره إلى بها

  انفصال  بشأن  جديد، التفاق توصل انه اليوم، جونسون، بوريس البريطاني الوزراء رئيس أعلن •

 ( AFP).األوروبي االتحاد قمة من فقط  ساعات قبل  األوروبي االتحاد عن بريطانيا

  بشأن التفاق عريضة خطوط على اتفاق إلى الخميس، وبريطانيون، أوروبيون مفاوضون  توصل •

 زال  ما ألنه نظرا إتمامه، يعني ال  هذا أن غير ،"بريكست" األوروبي  االتحاد من بريطانيا خروج

 )سكاي نيوز( .المعنية والبرلمانات األوروبي  االتحاد في األعضاء الدول  من  دعم إلى بحاجة

 
 ا على العنوان التاليبامكانكم زيارة موقعن لالطالع على المزيد من االخبار

 
http://fatehmedia.eu/ 

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/
http://fatehmedia.eu/

