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 2019-10-9 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 

 : والعراقي السوري  انالشأن 

قال النظام السوري الثالثاء إنه "سيدافع عن األراضي السورية ولن يقبل أي احتالل" في إشارة إلى  •

 (21)عربي .التي أعلنت تركيا أنها ستشنها شرق الفرات العملية العسكرية المرتقبة

هوفمان، إن بالده نقلت قواتها بعيدا قال متحدث باسم وزارة الدفاع األميركية "البنتاغون" جوناثان  •

 )ق.العربية( العسكرية التركية في شمال سوريا.  المحتمل للعملية عن المسار

ا مهوري ليندسي غراهام تركيا بعقوبات قاصمة إذهدد عضو مجلس الشيوخ األميركي السيناتور الج •

 (كونا).سوريادخلت شمال 

لـقوات سوريا الديموقراطية "قسد" في رأس العين السورية، قصفت القوات التركية نقطة عسكرية  •

مسؤوالن تركيان، أن الجيش التركي نفذ ضربات جوية استهدفت الحدود   وفي وقت سابق أكد 

 )ق.العربية( .نينثاالالعراقية ليلة -السورية

بهجمات  صّوت البرلمان التركي على تمديد تفويض لمدة عام آخر يتيح للحكومة إصدار أوامر  •

 )ق.العربية( وسوريا عندما تواجه تركيا تهديدات أمنية.  عسكرية عبر الحدود في العراق

ياً حكومة البالد إلى دان وزير الخارجيّة األميركي مايك بومبيو أعمال العنف الدمويّة في العراق، داع •

 )سكاي نيوز( .ضبط النفس"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجيّة األميركيّة"ممارسة أقصى درجات 

 

 : االردنيالشأن  

 بحق النازية سياساته يواصل اإلسرائيلي، االحتالل أن األردني، النواب مجلس عضو عطية، خليل أكد •

ً  الفلسطيني، الشعب                          )دنيا الوطن(.عمان من لياإلسرائي السفير بطرد مطالبا
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 السلطة مخاطبا حرة، انتخابات أي مع المملكة أن عطية أكد الفلسطينية، العامة االنتخابات حول •

 )دنيا الوطن(."وغزة القدس في انتخابات إجراء على  قدرتها عن السلطة  نسأل: "الفلسطينية

 

 : والسوداني  المصري انالشأن 

مجلس النواب المصري، خالل الجلسة العامة ، وطلب بحذف اسم الفنان   دالعال، رئيس انفعل على عب •

 )القدس العربي( .المقاوالت المقيم في إسبانيا من مضبطة المجلس شركةمحمد علي صاحب 

لذي  قال وزير مالية السودان إبراهيم البدوي إن بالده تلقت نصف الدعم البالغ ثالثة مليارات دوالر ا •

  . 2020واإلمارات في أبريل/نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية  السعودية  تعهدت به

 )ق.الجزيرة(

 

 : واليمني  الخليجي ناالشأن 

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي، أنور قرقاش، أن بالده تمارس "ضبط النفس" تجاه   •

  .عيد بين الطرفين جنوب اليمنالمسؤولين" في الحكومة اليمنية على خلفية التص"تخرصات بعض 

(RT) 

نجاح الجهود السعودية قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن هدفنا األول هو  •

 )ق.العربية( وتعزيزه. لتوحيد الصف في اليمن

قال مسؤولون وشهود إن اإلمارات سحبت بعضاً من قواتها في عدن، بجنوب اليمن، الثالثاء، في  •

طرح السعودية مسودة اتفاق بين الحكومة اليمنية وما يعرف بـ"االنتقالي  فيه أنباءقت الذي تؤكد الو

 )االناضول( .الجنوبي" المدعوم من اإلمارات

 

 الشأن المغاربي: 

نفى حزب "قلب تونس"، ما جرى تداوله بشأن انسحاب نبيل القروي، رئيس الحزب الموقوف على   •

 )العربي الجديد( .الرئاسيةالثاني من االنتخابات  الي، والمرشح للدورد مفساذمة التحقيق بتهم قضايا 

ولحد اآلن لم تتضح بعد هوية الرئيس  ، 133الجزائر إلى بارتفع عدد المرشحين االنتخابات الرئاسية  •

مازالت فيه المنافسة محصورة بين علي بن فليس رئيس الحكومة األسبق   الجزائري القادم, في وقت

 )رأي اليوم( جيد تبون رئيس الوزراء األسبق. وعبد الم
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قالت صحيفة “الوطن” )إن رجل األعمال والنائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة موجود في بريطانيا  •

الحصول على لجوء سياسي لتفادي تسليمه إلى ويسابق الزمن من أجل بعد هروبه من الجزائر، 

 )القدس العربي( السلطات الجزائرية.

من "المرتزقة الروس" في غارة جوية   35بوان" الفرنسية، الثالثاء، عن مقتل يفة "لوكشفت صح •

 )االناضول( .طرابلس، سبتمبر/أيلول الماضيقرب العاصمة الليبية 

 

 الشأن الدولي: 

الديموقراطية البارزة ورئيسة مجلس النواب األمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم اتهمت الزعيمة  •

"محاولة غير قانونية إلخفاء الحقائق" بعد أن رفض التعاون مع التحقيق   يض بـاألربعاء، البيت األب

 (،الحدث)سبوتنيك.في مساءلة الرئيس دونالد ترامب

اليوم إن ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو  قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف  •

يركي لدى الحصول على شهادة السفير األمالقومي بمنعهما الكونغرس من  اتخذا إجراءات تمس األمن

 (نت  الجزيرة).االتحاد األوروبي غوردون سوندالند

لسوندالند،  قال مشرعون ديمقراطيون بمجلس النواب األمريكي إنهم سيصدرون مذكرة استدعاء  •

طار دونالد ترامب إلى االتحاد األوروبي لإلدالء بشهادته ولتقديم وثائق، في إ مبعوث الرئيس األمريكي

 (DW) التحقيقات المتعلقة باتهام ترامب بالتقصير.

أظهر استطالع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع جامعة "جورج ميسون"،   •

يدون التحقيقات التمهيدية في مجلس النواب لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب يؤ أن أغلبية األميركيين

 )الجزيرة نت( .برلمانيا من أجل عزله

دافع الرئيس األميركي دونالد ترامب عن عالقات بالده مع تركيا ووصفها بالشريك التجاري الكبير،  •

 )ق.الجزيرة(.اقتصادها بعد يوم من تهديده بمحو 

اتفاقا مع أنقرة، الثالثاء، العتماد عملتي البلدين “الروبل والليرة” في المدفوعات وقعت موسكو  •

 )روسيا اليوم( .ن العملة األمريكية في التجارة بينهماتخليا ع البلدين والتسويات بينهما، أي أن
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دول في أمريكا الالتينية الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، بزعزعة الوضع في   7اتهمت  •

 .اإلكوادوري، لينين مورينو، على خلفية االحتجاجات المتصاعدةاإلكوادور، وأكدت دعمها للرئيس 

(RT) 

 
 2019-10-8 ثالثاءال المسائي

 

 : والمصري السوري  انالشأن 

رية الديمقراطية" "قسد" برمي طالب "الجيش الوطني السوري" عناصر ميليشيا "قوات سو •

رسالة إلى أهالي منطقة شرقّي الفرات يحثهم من خاللها على عدم  زام منازلهم، ووجه السالح والت

 )كونا(الخوف من العملية العسكرية التي ستستهدف "قسد".

ئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر ترفض اقتطاع جزء من األراضي السورية، وذلك قال الر •

 )سبوتنيك(  .شمال سوريابشن عملية عسكرية في على اإلعالن التركي ردا 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالل مؤتمر صحفي على هامش القمة الثالثية مع قبرص  •

 (RT) .الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط أحادية واليونان، إن الممارسات 

ك الشعبي شخص ممن تم اعتقالهم في الحرا 200ء سبيل قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إخال •

يوما، بينما  15السيسي، وذلك بعدما قضوا فترة حبس احتياطي لمدة  األخير ضد نظام عبدالفتاح

 يد()العربي الجد آخرين. 50قررت تجديد حبس نحو 

 

 الشأن العراقي: 

داد وتحطيم معداتها والهواتف  أقدم مسلحون على اقتحام مقر قناة العربية في العاصمة العراقية بغ •

 )االناضول( .موظفيها ما أدى لتوقف بث القناةاعتدوا على المحمولة و

بغداد إثر   أعادت السلطات العراقية، الثالثاء، افتتاح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة •

  .تمرت عدة أيامالحياة إلى طبيعتها عقب موجة من االحتجاجات التي اساستقرار األوضاع وعودة 

 )االناضول(

بغداد، جون ويلكس، قوات األمن العراقية إلى حماية المتظاهرين، مؤكدا   لبريطاني لدىدعا السفير ا •

 )االناضول(مطالب "مشروعة". أن مطالب المحتجين هي 

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 

 

 : ردنيالشأن األ

ائن دعا العضو في مجلس النواب األردني، خليل عطية، المواطنين في بالده إلى احتجاز ره •

، اعتقلها  األسيرة األردنية هبة اللبديرائيلي إلطالق سراح ساإلإسرائيليين؛ للضغط على االحتالل 

 )رؤيا( االحتالل منذ شهرين.

 

 : التونسيالشأن  

ة، بعد أن أظهرت المؤشرات األولية لنتائج االنتخابات بدأت تتشكل في تونس بوادر أزمة سياسي •

األمر الذي يشي بأن  ة مريحة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده، بأغلبيالبرلمانية، عدم فوز أي حزب 

 )سكاي نيوز( .مة جديدة سيكون وعراالطريق لتشكيل حكو

ة، وأنها لن تتمكن من نفى القيادي بحركة النهضة التونسية علي العريض، أن تكون الحركة في عزل •

أن تكون في الحكومة  هناك عدة أطراف أعلنت موافقتها المبدئية بوقال إن  ،تشكيل الحكومة

 (21)عربي.القادمة

 

 الشأن السوداني: 

بدأ المجلس السيادي السوداني لقاءات غير رسمية مع ممثلي "الجبهة الثورية" السودانية في أديس   •

 ( RT)  .لية السالم في السودانالمتصلة بعمأبابا لبحث القضايا 

امرات داخلية وخارجية، إلجهاض أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الثالثاء، عن وجود "مؤ •

االستقرار بالبالد"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى   الثورة، وخلق حالة من عدم

 )االناضول( .الحرية والتغيير، وجدي صالح

 

 الشأن الدولي: 

ت إدارة الرئيس األمريكي المواجهة مع الديموقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير صعد •

غوردون سوندالند من اإلدالء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق  ي لدى االتحاد األوروبيكاألمري

 (AFP)بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
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ل اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،  قالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، خال  •

   (RT)  .كست أصبحت ضئيلة جدا ومستبعدةياتفاق بشأن برإن احتماالت التوصل إلى 

دعا رئيس المجلس األوروبي، دونالد توسك، بريطانيا إلى قول ما تريده بشأن خروجها من االتحاد   •

أيها بشأن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس  بعد أن أعلنت لندن عن ر األوروبي )بريكست(، وذلك

 ( AFP)أنجيال ميركل.والوزراء البريطاني بوريس جونسون 

نشرت وكالة األنباء اإليرانية "مهر" معلومات وتفاصيل جديدة، كشفها النائب العام في محافظة   •

قاسم سليماني، وكشفت التحقيقات حول كيفية دخول األسلحة   كرمان، حول محاولة اغتيال 

 )سبوتنيك(  .المحاولةمتفجرات إلى الموقع، الذي تمت فيه وال

، إينغا يوماشيفا، عملية استجوابها من قبل عمالء مكتب  يوصفت النائب في مجلس الدوما الروس •

 ( RT)."في مطار نيويورك بـ"الظاهرة المزعجةالتحقيقات الفدرالي األمريكي 

ل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في يصّوت النواب اإليطاليون، اليوم الثالثاء، على تعدي •

هضة للمؤسسات، والهدف منه توفير  احركة "خمس نجوم" المن البرلمان، وهو وعد انتخابي قطعته

 (AFP) مليون يورو في كل دورة تشريعية. 500

  230أعلن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تعاني عجزا ماليا قدره  •

 )رويترز( احتياطاتها المالية قد تنفد قبل نهاية الشهر الحالي. ن دوالر، وأن مليو

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي المزيد من االخبار لالطالع على
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