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 2019-12-14 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن اللبناني: 

على التوالي في عدد من المناطق في جبل لبنان وفي   58استمرت االحتجاجات الشعبية، امس، لليوم ال  •

 .)د ب أ، الشروق(. ادومحاربة الفسحكومة إنقاذ شرقه، للمطالبة بتشكيل  

دعا امين عام حزب هللا حسن نصر هللا، المتظاهرين في العراق ولبنان إلى عدم السماح لالميركيين   •

  التظاهرات  األميركيين واإلسرائيليين يحاولون استغالل متلفزة"أن كلمة في احتجاجاتهم وقالباستغالل 

 ".)الميادين( 

األميركية في المنطقة وهو حاضر في العديد   خطر على مشاريع الهيمنة قال حسن نصر هللا، "إن حزب هللا •

ليس خطراً على مصالح الشعب اللبناني بل هو مدافع عن هذه المصالح وحاٍم لهذا   الميادين، الحزبمن 

                   ".) الميادين(الشعب 

ورية اللبنانية العماد ميشال عون  أطلع المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان يان كوبيش رئيس الجمه  •

مجموعة الدعم الدولية، خالل اجتماعها يوم األربعاء الماضي في باريس، على   في بيروت، على تأكيد

 .)الشروق( استمرار تقديم الدعم للبنان

فرضت وزارة الخزانة األميركية، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية بتهمة تمويل حزب هللا وقال   •

مد"، مشيرة الى إنهما  عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحنها "فرضت الوزارة ا

 ".)النشرة،..(."متهمان بغسل األموال ودعم حزب هللا

سيشهد بدء أعمال التنقيب عن  2020أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون الجمعة، أن العام  •

 )الجديد، النشرة، وكاالت(..ن على هذا اإلنجازة، مهنئاً اللبنانيي االقليمية اللبناني  المياهالنفط والغاز في 

 

 : الكويتي  الشأن

أّكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة منصور العتيبي أّن بالده ال ترغب برؤية إيران محاصرة   •

اق النووي  جارة مسلمة"، متمّنياً "تالفي الخالفات الموجودة وتعديل اإلتفومعزولة باعتبارها "دولة 

 )الميادين(."بشكل او بآخر

 

 الشأن العراقي: 

طالبت الخارجية األمريكية، امس، إيران باحترام سيادة جيرانها والتوقف عن مساعدة أطراف في   •

 )الجزيرة مباشر( المنطقة. 
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طالب مجلس األمن السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها   •

  اإلنسان مقتل المئات في العراق بحسب ما أعلنت سابقاً مفوضية حقوق رون في البالد، بعد المتظاه

 ، وكاالت(اإلماراتي 24).العراقية

في الوقت الراهن"،   العراق  إلىمن مواطنيها الكويتيين "عدم السفر  بغداد طلبت سفارة الكويت لدى •

 )النشرة، الرياض،..(." وذلك حفاظا على امنهم وسالمتهمالعراق إلى المغادرة فوراً  داعية الموجودين في 

 

 الشأن المغاربي: 

أعلنت السلطات الجزائرية، امس، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبالد، بعدما حصل على أربعة ماليين   •

% ليصبح بذلك ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية منذ استقالل البالد  58.15صوت، اي ألف  950و

 .)الشروق، العربية، الحياة، وكاالت...(1962سنة 

بد المجيد تبون "بالتغيير"، جاء ذلك بعد فوزه في انتخابات الرئاسة،  تعهد الرئيس الجزائري المنتخب ع •

زائريين على الثقة الغالية التي وضعوها  ون.. أشكر جميع الجملتزمون وعليه قادر وقال تبون: "بالتغيير 

 ".)تغريدة له على تويتر(في شخصي

جاد" من أجل البالد، وقال تبون  دعا الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون الحراك الشعبي لحوار "  •

 الجزيرة ، وكاالت(".)للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة "أتوجه مباشرة

فوز المرشح  خرج آالف الجزائريين امس، في تظاهرة جديدة للحراك الشعبي، بعد وقت قصير من إعالن  •

 .)الشروق، وكاالت..(. باالنتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس الحر عبد المجيد تبون،

ع الشعب الجزائري بعد انتخاب  السلطات الجزائرية لبدء حوار م  إيمانويل ماكروندعا الرئيس الفرنسي  •

 . )النشرة،وكاالت(. للبالد  عبد المجيد تبون رئيًسا

أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للجزائر إلى تعزيز العالقات الروسية الجزائرية،  أعربت روسيا عن   •

 .) أ ش أ( االنتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد مؤكدة أن إجراء

بة ث الملك االردن عبدهللا الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، بمناسعب  •

 .)بترا، خبرني،..(الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة انتخابه رئيسا للجمهورية

تقدم عز الدين ميهوبي المرشح الخاسر في االنتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر الخميس، بتهانيه   •

 24) .المجيد تبون الذي انتخب رئيساً جديداً للبالد، مؤكداً احترامه لإلرادة الشعبية للمرشح الفائز عبد

 االماراتي، وكاالت..(

   ؟.)سكاي نيوز(ة الجزائريةمن هو عبد المجيد تبون.. ثامن رئيس للجمهوري  •

 .)قناة العربية اإلخبارية، د ب أ(للعاصمة الليبية طرابلسمغادرة  أمسبدء الدبلوماسيين الغربيين  •

)فرانس برس، .قالت الحكومة األلمانية إن فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة األلمانية من أجل السالم في ليبيا •

 (.24فرنسا 

محمد السادس، أعضاء اللجنة الخاصة بصياغة نموذج تنموي جديد يعمل على  عين العاهل المغربي الملك  •

االجتماعية الصارخة في المملكة، التي شهدت في السنوات األخيرة حركات احتجاجية  الحد من الفوارق 

 االماراتي(  24).مع مطالب اجتماعية

 

 الشأن الدولي: 
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أشخاص في مدينة أصفهان، بوصفهم   4على الجمعة، عن إلقاء القبض  أعلن الحرس الثوري اإليراني، •

 )ارنا، السومرية نيو، وكاالت(.."يعدون لبدء موجة ثانية من االحتجاجات"أعضاء منظمة كانوا 

اعلنت الواليات المتحدة والصين، امس التوصل إلى اتفاق "المرحلة األولى" إلنهاء الحرب التجارية بين  •

 تغريدتين لـ ترامب على تويتر( .) البلدين

أوصت اللجنة القضائية في مجلس النواب األميركي، الجمعة، بمساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة   •

الكونغرس حول ممارسة ضغوط على زعيم دولة أجنبية ضد خصم سياسي في عرقلة تحقيق يجريه 

 )السـومريـة نيـوز(..الداخل

باتجاه تصويت  دونالد ترامب ميركياألقرار االتهام بحق الرئيس  األميركيمجلس النواب  لجنة أقرت •

 الفرنسية، النشرة(. الصحافة")وكالة."لعزله

حزب   عن "شكره الناخبين البريطانيين بعد فوز بوريس جونسون  رئيس الوزراء البريطاني أعرب •

كانون الثاني  31بحلول  ألوروبياالتحاد ا بريطانيا أنه "ستترك مشيراً الى، "االنتخابات في المحافظين

 )النشرة( ."2020

أكد زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، أنه لن يقود حزبه في أي انتخابات عامة مستقبال، لكنه قال إنه  •

 (bbc ) الحزب لفترة حتى يتم "التفكير" ومناقشة الخطوات القادمة. سيبقى على رأس

مليارات دوالر مخصصة لإلصالحات   9أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو أعلنت إثيوبيا، الجمعة،  •

)ق.الحرة عبر .التي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البالداالقتصادية الطموحة، 

 تويتر(

 
 2019-12-13 جمعةلا المسائي

 

 : والسوري  الشأن اللبناني

ل لبنان،  على التوالي في عدد من المناطق في جب  58استمرت االحتجاجات الشعبية اليوم الجمعة، لليوم الـ  •

 االماراتي ، الجديد، وكاالت(. 24).بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاربة الفسادوفي شرقه، للمطالبة 

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إن أكبر   •

ليها رئيس الوزراء المؤقت  بالبالد لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط يصر ع كتلة سياسية مسيحية

 )رويترز(..سعد الحريري

أعلن المرصد السورى لحقوق اإلنسان استمرار االشتباكات العنيفة على محاور بريف إدلب الجنوبى   •

مسلحة وهيئة تحرير الشام من جانب، وقوات النظام السورى والمسلحين الموالين   الشرقى، بين فصائل

 .)المصري اليوم( لها من جانب آخر

 

 : الخليجي   الشأن

قال مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة، منصور العتيبي، إن هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية   •

 )روسيا اليوم(..إيران والواليات المتحدة األمريكية التفاوض بشكل ثنائي بين

زارت القاعدة البحرية في قالت السفارة السعودية في الواليات المتحدة إن السفيرة، األميرة ريما بنت بندر  •

  3التعازي، بعد هجوم نفذه ضابط في سالح الجو السعودي، أسفر عن مقتل  فلوريدا، امس، لتقديم

 )المصري اليوم( أشخاص قبل أيام.
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 الشأن العراقي: 

حذر وزير الدفاع األميركي مارك إسبر الميليشيات العراقية الموالية إليران من "رد بقوة عسكرية   •

الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات  سلسلة من حاسمة" بعد 

 .) الحرة عراق(أميركية

أدان المرجع الشيعي األعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، عمليات القتل والخطف التي يتعرض لها   •

 )سكاي نيوز، واع(. ساحات االحتجاج في العراق.المتظاهرون في 

متظاهرين عراقيين نتيجة الطعن بسكاكين، فجر اليوم، من قبل مجهولين في مدينة كربالء،   5أصيب  •

 .)سكاي نيوز(.االستعداد لمظاهرات حاشدة ضد الطبقة السياسية واستشراء الفسادوسط العراق، خالل 

لوثبة والسنك  حمل زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، اليوم الجمعة، االجهزة االمنية المسؤولية لحادثتي ا •

 .)تغريدة له على موقع تويتر(.ببغداد

أعلن القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، الجمعة، استقالته من حزب الدعوة ومن ائتالف   •

 )تغريدة له على موقع تويتر ،السومرية نيوز(. .ليس مرشحا عن اي حزبدولة القانون، مؤكدا أنه 

 

 الشأن المغاربي: 

ائد قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما حث خليفة حفتر ق •

 (، العربية)رويترز.الحاسمة“ النتزاع السيطرة على العاصمةاسماها ”المعركة  

•  ً بشكل   أّكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري "سيطرة الجيش الليببي جوّيا ومدفعيا

طرابلس"، مشيراً إلى أّن "الجيش نفّذ عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب الوفاق في   لعدو فيكامل على ا 

 )المياديـن(.."طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج إن "قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر   •

 )سبوتنيك(."روسا قاسيةولقنوا الغزاة والمرتزقة واالنقالبيين د من فبراير صدوا العدوان

  58.15فاز المرشح الحر »عبدالمجيد تبون« بأغلبية األصوات في االنتخابات الرئاسية بعد حصوله على  •

.) السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات في الجزائر، الناخبين ليكون الرئيس الثامن للجزائر% من أصوات 

 المصري اليوم( 

لعاصمة ومدن أخرى امس، مرددين هتافات ”ال للتصويت“ ومطالبين  خرج اآلالف إلى شوارع الجزائر ا  •

السلطات انتخابات رئاسية تعتبرها الحركة االحتجاجية مسرحية تهدف إلى إبقاء   بالحرية فيما نظمت

 رويترز(  ).النخبة الحاكمة في السلطة

سبق عبد المجيد تبون  قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري بدرالدين زواقة إن فوز رئيس الوزراء األ •

 .)راديو "سبوتنيك"(.وللشعب الجزائريجاء مفاجئًا للحراك  

 

 : والمصري الشأن السوداني

أكدت لجنة الوساطة األفريقية، تخطي مفاوضات السالم السودانية، المنعقدة في عاصمة جنوب السودان   •

 سكاي نيوز(. ) اإلجرائية وانتقالها لمناقشة القضايا األساسية.جوبا، مرحلة الجوانب 
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ماليين موظف   3نفت رئاسة مجلس الوزراء المصري األنباء المتداولة عن اعتزام الحكومة تسريح  •

)صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" تزامنا مع االنتقال للعاصمة اإلدارية الجديدة.بالجهاز اإلداري للدولة، 

.) 

 

 الشأن الدولي: 

  31ن بريطانيا ستغادر االتحاد األوروبي )بريكست( في قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إ •

 )رويترز(فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في االنتخابات العامة.   يناير كانون الثاني بعد

رحب رئيس المجلس األوروبى شارل ميشيل، اليوم، بالفوز الساحق الذي حققه رئيس الوزراء البريطانى   •

 .) قناة "يورونيوز" األوروبية(نتخابات العامةفى اال  "بوريس جونسون"

هنأ الرئيس األمريكي ترامب رئيس الوزراء البريطاني جونسون على فوزه في االنتخابات العامة التي   •

أن المملكة المتحدة والواليات المتحدة ستستطيعان إبرام اتفاق تجاري جديد  جرت في بريطانيا، مضيفا

 ( تويترعبر   لترامب دة)تغريعظيم في أعقاب )بريكست(.

رحب دولة االحتالل بفوز رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون في االنتخابات التشريعية  •

ذلك "نقطة تحول" في "الكفاح" ضد الكراهية ومعاداة السامية و"نصراً   التي جرت أمس، معتبرة

 )أ ف ب(  للقيم".

عو الدول إلى العمل على إقامة منطقة خالية من األسلحة  تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا يد •

ويحث القرار "جميع األطراف المعنية بالشأن" على النظر في إمكانية اتخاذ   النووية في الشرق األوسط

".)فرانس تدابير عاجلة لتنفيذ اقتراح إلنشاء منطقة خالية من السالح النووي في منطقة الشرق األوسط

 برس،وفا(

ون أمريكيون إن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا لألطعمة اليهودية في شمال والية  قال مسؤول  •

الماضي، يجري التعامل معه على أنه عمل إرهاب محلي وإن مكتب التحقيقات   نيوجيرزي األسبوع

 )رويترز(  .االتحادي سيشرف على التحقيقات

ستيفن  كوريا الشمالية، أّن "المبعوث األميركي الخاص ل كوريا الجنوبية أعلنت وزارة الخارجية في •

يوم األحد في زيارة تستمّر ثالثة أيام، سيجري خاللها مشاورات مع نظيره لي  ، سيصل إلى سيؤولبيغون 

 )النشرة( ."ومسؤولين آخرين  هون-دو

، عن قلقها بعد أن اختبرت الواليات المتحدة صاروًخا باليستًيا، أُطلق من البر، كان  ، اليومروسيا عبّرت •

 ، البوابة نيوز(.وكالة اإلعالم الروسية) .القوى النووية المتوسطة المدى محظوًرا بموجب معاهدة

 )البوابة نيوز(. .قالته من قيادة حزب المحافظينأعلن زعيم المعارضة في كندا، أندرو شير، است  •

مدنيين، بينهم نساء وطفل، حتفهم إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في والية غزنة جنوب   10لقي  •

 .) د ب أ(. ذكر مسؤولون محليونشرقي أفغانستان، حسبما 

االناضول،  ).لمانيااصيب عشرات االشخاص بجروح في انفجار مبنى سكني في مدينة بالنكنبورغ شرقي أ •

 فرانس برس، وفا(

 
 لعنوان التاليبامكانكم زيارة موقعنا على ا لالطالع على المزيد من االخبار
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