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 2019-10-30 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأن اللبناني: 

دعا رئيس البرلمان اللبناني زعيم حركة "أمل"، نبيه بري، إلى تهدئة فورية في البالد، معتبرا أن ما   •

 ( RT)."موضوعا طائفيا وهو غير مذهبي بالمطلقيحصل من تطورات "ليس 

  بسرعة  العمل إلى اللبنانية السلطات بيان في كوبيتش  يان لبنان في المتحدة لألمم الخاص المنسق دعا •

 (DW) .الشعب تطلعات تلبي الدستورية المعايير وفق جديدة  حكومة  لتشكيل

  وفق  وبسرعة، بحزم  العمل  على السلطات ، كوبيش يان لبنان  في المتحدة  لألمم الخاص المنسق  حض   •

 األمن لتوفير ثقتهم، كسب على وقادرة الناس تطلعات تلبي جديدة حكومة لتشكيل الدستورية، المعايير

 )العربي الجديد( .القانون واحترام والنظام

  والشوارع الساحتين  بين  توزعهم بيروتب والشهداء الصلح رياض ساحتي ب المحتجون  استعاد •

 جبنا ثوار يا يال"و ،"حنخاف ومش حنخاف مش" بينها من هتافات مرددين بينهما، الرابطة الفرعية

 )العربي الجديد(".النظام إسقاط يريد والشعب ،"انتصار

  تقويض في الحريري استقالة تتسبب أال في تأمل بالده إن ماس، هايكو ألمانيا خارجية وزير قال •

 )العربي الجديد( .لبنان استقرار

 ، داعيا" جدا   خطيرة بأزمة يمر" لبنان أن لودريان إيف جان الفرنسي الخارجية وزير أعلن •

  إعالن  أن معتبرا   ،"لبنان ووحدة  المؤسسات استقرار لضمان الجهود كل بذل إلى اللبنانيين المسؤولين

 )العربي الجديد(".األزمة يفاقم" استقالته الحريري سعد

  يضمن  ذلك إن وقالت ،"لبنان في السياسية واألحزاب الجماعات جميع بين الوحدة" إلى إيران دعت •

 .لبنان في المشروعة المتظاهرين لمطالب االستجابة إلى اإليرانية الخارجية ودعت، االستقرار

 (سبوتنيك)
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 الشأن العراقي: 

  عبد  عادل العراقي، الوزراء رئيس الثالثاء، مساء  الصدر، مقتدى الصدري، التيار زعيم طالب •

 إلى العامري هادي( الشعبي للحشد السياسي الجناح" )الفتح " تحالف زعيم داعيا   بالرحيل، المهدي،

 (الجديد )العربي .الحكومة  عن  الثقة سحب أجل  من التعاون

  أجل من الصدر مقتدى مع سيتعاون إنه الثالثاء يوم العامري هادي الشيعي السياسي الزعيم قال •

 ( رويترز) .البالد وإنقاذ العراقي الشعب مصالح تحقيق

  الدوام وتعطيل ديالى، محافظة  في التجول  حظر  إعالن  تم بأنه األربعاء، عراقية، إعالم وسائل أفادت •

)سكاي   .والنجف والبصرة كربالء  مدن  في الحاشدة التظاهرات استمرار مع بالتزامن وذلك الرسمي،

 نيوز(

 

 الشأن السوري: 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، أن اإلبقاء على الوجود العسكري األمريكي في سوريا   •

 ( RT) .مخالف للقانون الدولي"لحماية حقول النفط" 

  وسالمة  بوحدة  التزامها عن أستانا لعملية الضامنة الدول  بصفتها وإيران وتركيا روسيا أعلنت •

 ()رأي اليوم . السورية الدستورية اللجنة عمل  دعم على واتفاقها السورية األراضي

  رأس مدينة محيط  في وبلدة قرية 13 على السيطرة الثالثاء، مساء " السوري الوطني الجيش" أعلن •

(  قسد" )الديمقراطية سورية  قوات" ميليشيا  انسحاب بعد سورية، شرقي شمال  الحسكة، بريف العين،

 )العربي الجديد( .منها

 الحكومة قوات من بأنهم يشتبه شخصا 18 احتجاز جرى إنه الثالثاء التركية الدفاع وزارة قالت •

  الروس المسؤولين مع  التنسيق يتم  أنه وأضافت سوريا بشمال  العين رأس  مدينة من  بالقرب السورية

 ( AFP) .المسألة هذه بشأن

عسكريا يعتقد أنهم من الجيش السوري، والذين  18 مشكلة الـ بأن مطلعةأفادت مصادر عسكرية  •

 (RT) .أسرهم، ستحل صباح اليوم األربعاءأعلنت وزارة الدفاع التركية 

 

 : ردنيالشأن األ
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  خالله أكد ترمب، دونالد األميركي الرئيس مع هاتفيا   اتصاال   الثالثاء، أمس الثاني، عبدهللا الملك أجرى •

 (بترا). اإلرهاب على الحرب في مهمة خطوة اإلرهابي داعش تنظيم زعيم قتل أن

  مواطنين إسرائيل اعتقال  استمرار بعد وذلك للتشاور، إسرائيل  في سفيره الثالثاء، األردن، استدعى •

 (سكاي نيوزبترا،) .أردنيين

  األسيرين  سراح بإطالق بالكنيست له  خطاب خالل  المشتركة، القائمة كتلة رئيس الطيبي، أحمد طالب •

 )سما( .فوري بشكل مرعي الرحمن وعبد اللبدي هبة األُردنيين

  تسلل إسرائيلي على القبض االثنين، مساء ألقت المعنية السلطات أن الخارجية وزارة وزارة أعلنت •

 المعنية السلطات وإن.الشمالية المنطقة  في الحدود  عبر المملكة أراضي إلى شرعية  غير  بطريقة

 (بترا). الالزمة التحقيقات وتجري  المتسلل على تتحفظ 

أعلن متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أن مواطنا مدنيا إسرائيليا عبر الحدود من إسرائيل إلى األردن،  •

 ( )سبوتنيك .من قبل قوات األمن األردنية قد تم اعتقاله واستجوابه

 

 : والسوداني  المصري انالشأن 

  مع لالجتماع ترامب، إدارة من دعوة بالده تلقي عن شكري، سامح المصري، الخارجية وزير أعلن •

 )العربي الجديد(.المقبل الثاني تشرين /نوفمبر من السادس في واشنطن  في وإثيوبيا  السودان دولتي

 المتحدة الواليات رفع ضرورة على البرهان، الفتاح عبد  السوداني، السيادة مجلس رئيس شدد •

 بأعمال بالقائم البرهان لقاء لدى ذلك جاء، لإلرهاب الراعية الدول قائمة من السودان اسم األميركية

 )العربي الجديد(.بالخرطوم األميركية السفارة

 

 الخليجي:   نالشأ

التقى ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوتشين، وكبير   •

جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، على هامش أعمال “دافوس  مستشاري الرئيس األمريكي 

 (DW) ستضيفها الرياض.تالصحراء”، التي 
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 تعزيز على الهند، وجمهورية  السعودية العربية المملكة بين  الثالثاء الصادر المشترك البيان أكد •

)سكاي   .المائية الممرات أمن ضمان على والعمل اإلرهاب، مكافحة مجال في البلدين بين التعاون

 نيوز(

 

 الشأن المغاربي: 

"  شامل مالي تدقيق " إجراء الرقابة أجهزة  من طلب سعيد  قيس  الرئيس إن  محلية، إذاعة قالت •

 (موزاييك) .العام المال على رقابة بفرض تعهداته إلى إشارة في الرئاسة، لمؤسسة

 الوطنية، الجهات مستوى على القضائي العمل مقاطعة قرار استمرار ،بالجزائر القضاة نقابة أعلنت •

  يتعين أساسي مطلب القضاء واستقاللية ارتجاليا ، وال متسرعا ، يكن لم اإلضراب قرار" أن   وأكدت

 )الشرق(.الشعارات عن بعيدا   الواقع، أرض في تكريسه

 

 : الدولي الشأن  

أب" للمراسلة، الذي تملكه "فيسبوك"، أنه تقدم بشكوى ضد شركة "أن أس   أعلن تطبيق "واتس •

واتهم ويل كاثكارت، مدير "واتس أب"، شركة  س، أو" اإلسرائيلية، المتخصصة ببرمجيات التجس

"أن أس أو"، بأنها استهدفت "مئة شخص من المدافعين عن حقوق اإلنسان، وصحافيين وناشطين  

 (RT)."في العالمآخرين، في المجتمع المدني 

 زعيم من كل يتعاون أن الضروري من" إنه كوشنير، جاريد األمريكي الرئيس وصهر مستشار قال •

  حل  إيجاد أجل من غانتس بيني" أبيض أزرق" تحالف وزعيم نتنياهو بنيامين" الليكود" حزب

 (خبر)."واحدة إسرائيلية حكومة  وتشكيل للخالفات

 لها تعرض التي الجماعي القتل عمليات بأن يعترف قرارا ساحقة، بأغلبية األميركي النواب  مجلس أيد •

  إلى  يؤدي أن  المرجح من  تاريخيا كان  وإن  رمزي تصويت في جماعية، إبادة  عام، 100 قبل األرمن

 (نيوز )سكاي .تركيا مع التوتر تفاقم

 بفرض ترامب دونالد الرئيس يطالب قرار على الثالثاء، ساحقة، بأغلبية األميركي النواب مجلس وافق •

  .سوريا شمال في األخير أنقرة  هجوم بسبب األتراك، والمسؤولين تركيا على أخرى وقيود  عقوبات

 )سكاي نيوز(

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


  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu / 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 التي الخطوات لتفادي إجراءات اتخاذ على األميركية اإلدارة تحث أنقرة إن التركية، الخارجية قالت •

 تتناسب ال العقوبات بشأن األميركية الخطوة أن وأضافت، الثنائية بالعالقات اإلضرار زيادة إلى ستؤدي

 )سكاي نيوز( . بسوريا الخاص الهدنة اتفاق مع

ك بالده أن الثالثاء جنيف في أوغلو تشاوش مولود التركي الخارجية وزير أكد •   على للقضاء”“ ستتحر 

  . سوريا شرق شمال في الحدودية المنطقة من انسحابهم صحة عدم تبي ن حال في األكراد، المقاتلين

(AFP) 

 الصاروخي الدفاع نظام بتفعيل  رسميا تركيا تقوم  أن( البنتاجون) األمريكية الدفاع وزارة توقعت •

 ايلين بالوزارة المشتريات مسؤولة قالت حسبما الجاري، العام بنهاية الصنع الروسي” -400اس“

 ( DW) .لورد

النواب البريطانيون، الثالثاء، على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر،  وافق  •

بوريس جونسون أن تتيح له استعادة األكثرية، وتنفيذ وعده بإخراج البالد من   يأمل رئيس الحكومة

 ( نيوز )سكاي .االتحاد األوروبي

 
 2019-10-29 لثالثاءا المسائي

 

 الشأن اللبناني: 

  عون،  ميشال الجمهورية رئيس إلى استقالته في كلمة مقتضبة الحريري  سعد اللبناني الوزراء رئيس قدم •

 ق.الميادين() .البالد تهز شعبية احتجاجات  من أسبوعين نحو  بعد لكوذ

أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة رئيس الوزراء سعد   •

 (   RT) .حكومته تصريف األعمالولن يطلب من  الحريري، 

ومة سعد الحريري، اليوم كانت ضرورية من لبنان ريا الحسن، إن استقالة رئيس الحك قالت وزيرة داخلية •

 (  RT) .االنزالق إلى االقتتال الداخليأجل منع لبنان من 

دعا رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في لبنان، وليد جنبالط، إلى "الحوار والهدوء"، وذلك في أعقاب   •

 (   RT) .تقالة الحكومةسعد الحريري اسإعالن رئيس الوزراء 

امة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي قدم استقالته اليوم الثالثاء، عددا  المستقبل بزعأنصار تيار  أقفل  •

 (  RT) )النشرة(. تهاستقال  على  احتجاجا العاصمة بيروتمن الطرقات في 
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في ساحة رياض الصلح  أظهرت لقطات فيديو أنصار حزب هللا وحركة أمل، وهم يدمرون خيام المعتصمين  •

 )سكاي نيوز(.ن ويشتبكون مع المحتجين، الثالثاءها النيراويشعلون ب وسط بيروت  

 

 الشأن العراقي: 

  هو  الحالية العراقية  الحكومة  لتغيير طريق  أفضل بأن ،المهدي عبد عادل العراقي  الوزراء رئيس صرح •

 تغيير على  العامري هادي البرلمانية الفتح  كتلة  وزعيم  الصدر مقتدى الشيعي  الزعيم بين اتفاق  حصول

 ( كونا).مبكرة نتخاباتإل  الذهاب  دون من ة كومالح 

 المناهضين المتظاهرين آالف إلى الثالثاء، الصدر، مقتدى العراق، في الصدري التيار زعيم انضم •

 )سكاي نيوز( .بغداد جنوب  النجف مدينة في  للحكومة

  العراقية  المدينة من أنها على انتشرت التي  يوهاتالفيد أن  الخطابي،  نصيف كربالء، محافظ  اعتبر •

  النفس ضبط درجات بأعلى تمتعت األمنية القوات أن على شدد كما، قتيل  أي سقوط عدم مؤكدا   مفبركة،

   (العربية.ق) .أمس كربالء شهدتها التي األحداث  خالل

في محافظة كربالء   وصف رئيس "المنبر العراقي"، إياد عالوي، األحداث التي رافقت المظاهرات  •

 (  RT)."العراق"، وأن "ما يحدث اآلن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدامي بـ"االثنين األسود ف

  محمد المجلس رئيس" حيث طلب ونائبيه، رئيسه عن الحصانة اليوم العراقي، النواب مجلس رفع •

  أول  الحلبوسي ون يك  حتى ،" الكعبي وحسن حداد بشير نائبيه وعن  عنه الحصانة رفع الحلبوسي

 (  RT) .أيضا  األعضاء بقية وتشجيع  لذلك المبادرين

 

 الشأن السوري: 

 الموالية والفصائل التركية القوات مع اشتبكت النظام قوات بأن اإلنسان، لحقوق السوري المرصد أفاد •

  روسية طائرات أن المرصد أكد كما، الطرفين بين مباشر صدام أولب العين رأس مدينة جنوب لها

   (العربية.ق).إدلب ريفب التصعيد خفض منطقة تقصف

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن اكتمال انسحاب الوحدات المسلحة من المنطقة  •

    (سبوتنيك) .قبل الموعد المحدد اآلمنة في شمال شرق سوريا

ض وحدات من  نفى المركز الروسي للمصالحة بين األطراف المتحاربة في سوريا، أنباء عن تعر •

 بوتنيك(   )س .إطالق نار عند معبر حدودي بسوريالى الشرطة العسكرية الروسية إ
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 : ردنيالشأن األ

  إثنين أردنيين مواطنين عن اإلفراج الى اإلسرائيلية السلطات الثالثاء األردنية الخارجية وزارة دعت •

 (مونع)".اللبدي هبة  وعن مرعي عبدالرحمن وهما، شهرين منذ لديها معتقلين

 

 : ان المصري والتونسيالشأن 

  قسم الحوص بحي مزرعة داخل  الشرطة مع  مواجهات في إرهابيا   13 مقتل المصرية الداخلية تأعلن •

 )ق.العربية(    .سيناء  شمال العريش في أول شرطة

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إقالة كل من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير   •

 )سبوتنيك(    .ات مع الرئيس التونسي قيس سعيدالجهيناوي، وذلك بعد مفاوض جية خميس الخار

 

 الشأن الخليجي: 

  من  عدد في يجري ما وألم قلق بكل  تتابع  بالده أن الصباح، األحمد صباح الشيخ الكويت، أمير كدأ •

  مجلس  في فاتناخال تجاوز  علينا" قال كما، التوحد إلى داعيا   التصعيد، مظاهر  من  الشقيقة الدول

   (العربية.ق)".الخليجي التعاون

  بولسونارو  جايير البرازيلي الرئيس مع مباحثات ثاني آل  حمد بن  تميم الشيخ قطر دولة أمير أجرى •

  محطات إحدى قطر، إلى البرازيلي للرئيس زيارة أول  وهذه  االثنين، أمس الدوحة القطرية العاصمة في

    (الجزيرة.ق).المنطقة في جولته

 

 : الدولي الشأن  

  دعمه الثالثاء، اليوم كوربن جيريمي زعيمه لسان على المعارض البريطاني" العمال" حزب أعلن •

العربي ) .بعد  الموعد تحديد  عدم رغم المقبل، األول كانون/ديسمبر في العامة لالنتخابات التوجه

 (الجديد

  ن م كان الذي الشخص قتلت األميركية القوات إن الثالثاء، اليوم ترامب، دونالد األميركي، الرئيس قال •

  مطلع األميركية القوات قتلته الذي البغدادي، بكر أبو ،"داعش" تنظيم زعيم يخلف أن المرجح

 (العربي الجديد) . األسبوع
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 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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