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 2019-08-24 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 

 الشأن السوري:

الديمقراطية" )قسد، ذات الغالبية الكردية(، بدأت تفكيك  أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن "قوات سوريا •

 (RT) .تي اتفقت أنقرة وواشنطن على إنشائهابشمال سوريا، وال "المنطقة اآلمنة" تحصيناتها في

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه  •

ها فلسطين وسوريا، جاء ذلك في لقاء جرى بمنزل "بري" غرب مقدمتبري، أوضاع المنطقة وفي 

 )األناضول( .بيروتالعاصمة 

 

 نان العراقي واألردني:شأال

طالب رئيس الوزراء العراقي األسبق نوري المالكي الحكومة العراقية بإعالن الجهة المسؤولة عن  •

يل بذلك، فإن على العراق أن يرد الشعبي، مشددا على أنه إذا ثبت قيام إسرائاستهداف معسكرات الحشد 

 )كتابات،الحرة( بقوة.

ال في سفارة الواليات المتحدة محمد علي الحكيم، القائم باألعماستدعى وزير الخارجية العراقي،  •

مكفيترز، لعدم تواجد السفير األميركي في العراق، وأكد الحكيم أن العراق األميركية لدى بغداد، براين 

وار مع جيرانه بما يحفظ أمن البالد والمنطقة، موضحا أن العراق ليس ساحة للنزاع ملتزم بمبدأ حسن الج

 )العربية نت(           الف بل للبناء والتنمية.واالخت

أفادت وسائل إعالم أردنية الجمعة بوقوع أعمال شغب في مدينة الرمثا احتجاجا على قرارات حكومية  •

      )الحرة(      .الحدوديخاصة بمعبر جابر 

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

 )العربية نت( .نية استجابة لدعوة السعوديةأعلن المجلس االنتقالي وقف إطالق النار في شبوة اليم •

 

 الشأن المغاربي:

اعتقلت الشرطة التونسية، الجمعة، نبيل القروي أحد المرشحين لالنتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا  •

 )الحرة( .أموالسيل الضريبي وغتتعلق بالتهرب 

السبسي، إنه عومل بطريقة غير الئقة قال حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد  •

أثناء عودته من الخارج، متهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعطاء األوامر بمطار تونس قرطاج، 

 )سبوتنيك(.لقوات األمن والجمارك للتنكيل به
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 التونسية، الجمعة، إخضاع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، أعلنت الجمارك •

حيازته مبالغ مالية هامة من العملة ”المطار، بناء على معلومات استخباراتية تفيد بـإلجراءات تفتيش في 

 )سكاي نيوز( ”.األجنبية

على ضرورة حل األزمة فيها سياسيا  جددت تونس دعوتها إلى وقف الحرب المشتعلة في ليبيا، مشددة •

 (RT) .هناك للتمسك بالحوار وداعية جميع الفرقاء

ل العميد خالد المحجوب مدير المركز اإلعالمي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي إن عددا من اإلرهابيين اق •

طرابلس  وصلوا إلى مطار مصراتة عبر طيران األجنحة للمشاركة بصفوف مليشياتوالمرتزقة األجانب 

 )العين( .ضد الجيش الوطني الليبي، الجمعة

 

 السوداني:الشأنان المصري و

جديد أعده موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها كشف تصنيف  •

 المرتبة األولى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا متفوقة على تركيا وإسرائيل.الدول، أن مصر تحتل 

 )سكاي نيوز(          

ناطق في شمال العاصمة السودانية أغرقتها تفقد رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، الجمعة، م •

 )الشروق( تسبب في هدم مئات المنازل.السيول الجارفة؛ مما 

 

 الشأن الدولي: 

الشركات األميركية  رفضت غرفة التجارة األميركية "أوامر" الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بأن تبدأ •

كين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على لعملياتها في الصين، بعد إعالن بفورا في البحث عن بدائل 

 )سكاي نيوز(  منتجات أميركية.

دعا مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي البريطاني، إلى التخلص من االعتماد على  •

 (RT) .المركزية إليجاد عملة احتياطية بديلةالبنوك  الدوالر وتوحيد جهود

ات هاتفية مع الرئيس األميركي دونالد ترمب، الذي كان ألغى زيارة أجرت رئيسة وزراء الدنمارك محادث •

قائال إن رئيسة وزرائه ميتيه فريدريكسن "بذيئة" لرفضها فكرته شراء جزيرة  ،الدنماركمقررة إلى 

 بية نت()العر.غرينالند، ووصفها بالسخيفة

يام في كامل أنحاء البالد بعد أ 3أعلن رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، الحداد لمدة  •

 (RT) .نفذه مسلحون مجهولون ضد قاعدة عسكرية شمال البالد جنديا في هجوم 24مقتل 

عدم االنجرار وراء دعت صحيفة "أوسيرفاتوري رومانو"، الناطقة باسم الفاتيكان، الرئاسة اإليطالية إلى  •

وجاءت دعوة  .صناديق االقتراع هي الحكمالبالد وخارجها، والعمل على أن تكون  األجواء المتوترة في

الفاتيكان بعد قرار الرئيس اإليطالي، سيرجو ماتاريال، إعطاء مزيد من الوقت لألحزاب السياسية لحل 

 (RT) .األزمة السياسية في البالد

 
 2019-08-23 جمعةلا المسائي التقرير

 

 الشأن العراقي:
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 إسرائيل أن األوسط الشرقب اتاالستخبارب كبير مسؤول عناألميركية  تايمز نيويورك صحيفة نقلت •

 عدة شنت أبيب تل أن أميركيان مسؤوالن قال بينما الماضي، يوليو في بغداد شمالي تقع قاعدة قصفت

 )سكاي نيوز(.مؤخرا العراقب ضربات

أعرب مسؤول أمريكي كبير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن امتعاضه من هجمات منسوبة إلسرائيل نفذت  •

تل أبيب "تتجاوز الحدود"، ما قد يسفر عن "انسحاب الجيش األمريكي من  في العراق، مؤكدا أن

 (RT)د".البال

أفتى المرجع الديني الشيعي، كاظم الحائري، اليوم الجمعة، بحرمة تواجد القوات األمريكية في العراق،  •

حمل السالح، كنت سأتصدى لهم للعراقيين إنه "لو كانت لي طاقة على حيث قال في خطاب 

 (RT)ي".بنفس

أكد مجلس األمن الوطني العراقي على تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في األجواء  •

 (كونا) .األسلحة والعتاد إلى أماكن تخزين مؤمنة خارج المدنباإلضافة لنقل  العراقية،

 

 الشأن السوري:

 ضمن توغلها تواصل لسوريةا الحكومية القوات أن الجمعة اليوم اإلنسان لحقوق السوري المرصد ذكر •

 بلدات كبرى كفرزيتا، بلدة على سيطرتها وبسطت شيخون، خان مدينة جنوب تحاصرها التي المنطقة

 )مصراوي(.مقاومة أي دون الشمالي، حماة ريف

 جنوب الواقعة مورك بلدة في التركية المراقبة نقطة تطويق من الجمعة السوري الجيش قوات تمّكنت •

 الجهادية الفصائل حساب على المنطقة في الميداني التقدم من المزيد إحرازها بعد إدلب، محافظة

 (DW) .والمعارضة

 هاتفي اتصال خالل اتفقا أنّهما اردوغان طيب رجب التركي ونظيره بوتين فالديمير الروسي الرئيس أعلن •

 (DW) .إدلب محافظة في االرهاب ودحر ”المشتركة الجهود تفعيل“ على الجمعة

 الجيش هجمات إن الجمعة، بوتن، فالديمير الروسي، لنظيره أردوغان، طيب رجب التركي، لرئيسا قال •

 ذكرت حسبما التركي، القومي األمن وتهدد كبرى، إنسانية أزمة تسبب البالد غربي شمال السوري

 )سكاي نيوز(.التركية الرئاسة

 نقطة يغادروا لن بالده جنود أن معة،الج بيروت، في أوغلو، غاويش مولود التركي، الخارجية وزير أكد •

 )سكاي نيوز( .المنطقة على السوري الجيش سيطرة من قصير وقت بعد إدلب، جنوب المطوقة المراقبة

 

 الشأن المصري:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة التابع لدار اإلفتاء المصرية إن "تاريخ جماعة اإلخوان  •

 (RT).ك ، ثم تتبرأ منهم"ادها في المهالبأفرشاهد على أنها ترمي 

 

 :واليمني الخليجي ناالشأن

 جنوب شبوة، محافظة في الوضع بتفجير اإلمارات لدولة اتهامها اليمن، في بها المعترف الحكومة جددت •

 منذ إماراتيا المدعومين واالنفصاليين الحكومية القوات بين دامية مواجهات تشهد التي اليمن، شرق

 (21)عربي .سالخمي مساء
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 لضربات تتعرض التي" اإلخوان" مساندة هللا أنصار جماعة عزم العماد، محمد الحوثي القيادي أعلن •

 (RT) .الجنوبي االنتقالي للمجلس التابعة الجنوبية القوات يد على اليمن جنوب في موجعة

ي اليمن وانضمامه أعلن الحوثيون، مساء يوم الخميس، انشقاق لواء عسكري تابع لتنظيم "اإلخوان" ف •

 (RT) .إليهم

 

 :والسوداني المغاربي انالشأن

 إن ،2019 التونسية الرئاسة النتخابات والمرشح األسبق، التونسية الحكومة رئيس جمعة، مهدي قال •

 )سبوتنيك( .االقتصادي باالنتقال يقترن أن بد وال كاف، غير وحده السياسي االنتقال

 المعروف دقلو حمدان محمد أول الفريق السيادي، المجلس عضو انية،السود السريع الدعم قوات قائد أقر •

 اللتحاقه سابقا وكان جديدا ليس بالتجارة عمله أن أوضح لكنه ذهب، مناجم له بأن" حميدتي"بـ

 )سبوتنيك( .بالحكومة

 

 :الدوليالشأن 

 واشنطن إعالن بعد ”متكافئ رد”ل بالتحضير الجيش أمر إنه الجمعة بوتين فالديمير الروسي الرئيس قال •

 (AFP) .السابق في محظورة كانت صاروخية تجربة أجرت أنها األسبوع هذا

 تغيّر لن جونسون، بوريس الجديد، الوزراء رئيس حكومة أن الجمعة، بريطاني، دبلوماسي مصدر أكد •

 التي الكبرى، السبع للدول مجموعة قمة انعقاد على يوم قبل وذلك إيران، مع النووي لالتفاق دعمها

 )سكاي نيوز( .الملف هذا فيها يطرح أن يتوقع

 منظومة أن شاهرخ، شهرام العميد اإليرانية، الدفاع بوزارة اإللكترونية الصناعات مؤسسة رئيس أكد •

 (رأي اليوم) .األمريكية ”باتريوت“ منظومة من أفضل الجوي للدفاع الصاروخية” 373 باور“

جونسون، اليوم الجمعة، بترحيل المهاجرين الذين يعبرون قناة تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس  •

 (RT) .المملكة المتحدة بطريقة غير شرعيةالمانش لدخول أراضي 

 (سبوتنيك) ."األسود المكعب"بـ تستعين إسرائيل …جاسوسية لمهام •

 
 لعنوان التاليبامكانكم زيارة موقعنا على ا لالطالع على المزيد من االخبار
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