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 2019-12-18 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأن المغاربي:

شنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية هجوما بالمدفعية الثقيلة على قوات اللواء المتقاعد خليفة   •

ن سبع مدن حالة النفير العام لمواجهة  طرابلس، وسط إعالجنوبي العاصمة  حفتر في محور النهر

 )ق.الجزيرة( حفتر.

الثالثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار سيطر الجيش الليبي،  •

 )ق.العربية( للوفاق، عقب معارك عنيفة مع قّوات الجيش.  التابعة الميليشيات المسلحة

لت باهتشلي، أن حزبه سيدعم الحكومة التركية القومية التركية، دو أعلن زعيم حزب الحركة •

 )األناضول(استدعى األمر ذلك. إذابخصوص إرسال قوات إلى ليبيا 

أعلن وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو، اليوم األربعاء، أن القائد العام لـ"الجيش الوطني   •

 ( سبوتنيك) .القليلة المقبلة ل فترة األسابيع سيزور إيطاليا خالالليبي"، المشير خليفة حفتر،  

الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، تلقى اتصاال هاتفيا من  أعلنت الرئاسة الجزائرية الثالثاء أن  •

ماكرون قدم خالله "تهانيه الحارة"، بينما كان اكتفى في وقت سابق بـ   الرئيس الفرنسي إيمانويل 

 بية(العر)ق. "أخذ العلم" بفوز المرشح تبون.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن مطالب الثورة ستتحقق في ظل الدستور والشرعية الدستورية،   •

سيدي بوزيد ، بمناسبة إحياء الذكرى  البوعزيزي، مدينة"الشهيد" محمد جاء ذلك في خطابه بساحة 

 )األناضول( التاسعة الندالع الثورة التونسية.

 

 الشأن العراقي:
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نقال عن مصادر سياسية إن تحالف "البناء" الذي يضم ائتالف دولة القانون   الم محليةقالت وسائل إع •

و"الحشد الشعبي" وقوى أخرى رّشحت وزير التعليم العالي قصي السهيل  )بزعامة نوري المالكي( 

 )العربي الجديد( .لرئاسة الحكومة المقبلة

نائبا اجتمع معهم   170من ممثلي نه طلب نقل نائب بالبرلمان العراقي عن الرئيس برهم صالح قوله إ •

 الكتل السياسية لتقديم مرشح مقبول من الشارع بعيدا عن أجندات األحزاب. الثالثاء الضغط على قادة

 )ق.العربية(

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الثالثاء، دعوة إلى القوات األمنية العراقية  •

 ( RT) .ت بحق ناشطي الحراكياالغتاال لحماية المتظاهرين ووقف

 

 الشأن السوري:

صادق مجلس الشيوخ األمريكي، الثالثاء، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي  •

 )األناضول( على النظام السوري وداعميه. ينص على فرض عقوبات

اسيموف، أن موسكو  أكد رئيس هيئة األركان للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غير •

بإخراج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة الحدود السورية  نفذت التزاماتها الخاصة 

 (سبوتنيك).التركية

 

 الشأن اللبناني:

تصريف األعمال سعد الحريري في بيان  ورئيس حكومةطالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري  •

 )ق.الجزيرة( ليقظة وعدم االنجرار إلى الفتنة. بالوعي وابالتحلي  مشترك الشعب اللبناني

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال اللبنانية، جبران باسيل، إن بالده   •

نازح في الكيلومتر المربع  200في تاريخ البشرية والمقدرة بـ تستضيف “أكبر حالة نزوح تسجل

 )رأي اليوم( الواحد. وتوازي نصف شعبه”.

 يملكالذي  عاصي صالح لبنانيال عمال األ رجل أصول احتياطيا الديموقراطية الكونغو جمهورية جّمدت •

  حزب  بتمويل تتّهمه التي األميركية الخازنة وزارة لعقوبات تطبيقا كينشاسا، في ضخما صناعيا مخبزا

 )ج القدس( .رسمي مصدر أفاد ما وفق هللا،
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 :الدوليالشأن 

يسة مجلس النواب األميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي أّن المجلس سيصّوت األربعاء أعلنت رئ •

دونالد ترامب الذي سيصبح حالما يوافق النواب على القرار ثالث رئيس  على توجيه قرار اتّهامي إلى

 ( AFP)يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

  إجراءات وقف على  ليحثها بيلوسي نانسي  لنوابا مجلس رئيسة  إلى برسالة ترامب الرئيس بعث •

  مسبوقة  غير بإساءة الديمقراطيين متهما لعزله، النواب مجلس  تصويت  موعد  من  ساعات قبل اإلقالة

 )القدس العربي(.للسلطة دستورية وغير

 من ساعات قبل الثالثاء، ليلة األمريكية، المدن عشرات في ترامب الرئيس ضد  متظاهرون  احتشد •

 مارج“ ذلك في بما اليسارية، المنظمات من  مجموعة  وكانت . بعزله المتوقع النواب مجلس  تصويت

  فوق  أحد  ال  اسم”  عليها  يطلق التي المسيرات، دعمت  التي المنظمات بين  من  أون”  و”موذ  مارج”

 )القدس العربي(.”القانون

رار مجلس الشيوخ األخير الذي أفادت الخارجية األمريكية، الثالثاء، أن الرئيس دونالد ترامب ال يؤيد ق •

 )األناضول(  ."إبادة جماعية" لألرمن 1915يعتبر أحداث عام 

اتهمت وزارة العدل األمريكية مواطنا إندونيسيا بانتهاك العقوبات على إيران عبر تزويد شركة   •

 ( RT) .غيار للطائرات األمريكية تصل قيمتها إلى ماليين الدوالرات"ماهان" اإليرانية للطيران بقطع 

مليارات  5ذكرت صحيفة “ذا نيوز”، في تقرير لها اإلثنين، أن باكستان حصلت على ودائع بقيمة  •

)القدس   على التغلب على أزمتها االقتصادية. واإلمارات لمساعدتهادوالر لمدة عام من السعودية 

 العربي(

جب طيب أردوغان  أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن امتنانه للرئيس التركي ر •

عدد من الالجئين بالعالم، جاء ذلك في كلمته في المنتدى العالمي  والشعب التركي الستضافة أكبر

 )األناضول(لالجئين، بمكتب األمم المتحدة في جنيف السويسرية.

 
 2019-12-17 لثالثاءا المسائي

 

 ن الخليجي واليمني:االشأن
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ومن المنتظر أن يمثل وزير   ألغى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، زيارته المقررة لماليزيا، •

ديسمبر،   20إلى  18قريشي باكستان في قمة كوااللمبور المقرر عقدها من الخارجية شاه محمود 

وذكرت تقارير إعالمية نقال عن مصادر أن عمران خان ألغى الزيارة مباشرة بعد لقائه مع ولي العهد  

 )رأي اليوم(   السعودي األمير محمد بن سلمان في الرياض.

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم اتصاال هاتفيا من الرئيس الماليزي،  •

 سبوتنيك(    .تصريحات وصفت بأنها أثارت قلق المملكةمهاتير محمد، بعد 

ذكرت وكالة األنباء الكويتية أن مرسوما صدر بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة صباح خالد الصباح،  •

صباح األحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة قائال: "أمامكم مسؤوليات  أمير الكويت الشيخواستقبل 

كبيرة تجاه الوطن والمواطنين السيما في هذه المرحلة الهامة، وعليكم تجسيد احترام الدستور  

 )ق.العربية(  والقانون واألنظمة وحماية المال العام".

بالده مع إسرائيل، عبد الحميد الغبين، األنباء التي تم تداولها   أكد اإلعالمي السعودي الداعي لتطبيع •

)العربي  جنسيته، دون تقديم األسباب، مؤكداً أنه يحترم قرار سلطات بالده. حول قرار السلطات سحب

 الجديد(  

شهدت محافظة الحديدة اليمنية، خالل الساعات الماضية، مواجهات وتصعيد ميداني، تزامنًا مع زيارة   •

 )االناضول(    .مارتن غريفيث، الذي وصل ظهر اإلثنين العاصمة صنعاءمبعوث األممي إلى البالد ال

 

 الشأنان المصري والمغاربي:

اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم قوات حفتر، ولكنه انتقد في الوقت ذاته التدخل   •

الغرب الليبي لمواجهة قوات في حين تتصاعد وتيرة التحشيد في  الخارجي في الشأن الليبي،

 )ق.الجزيرة(   حفتر.

وصفت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني تصريح المتحدث باسم الخارجية  •

الدبلوماسي بصلة، وأن حديثه عن المجلس الرئاسي نوع من المراهقة المصرية بأنها “ال تمت للعمل 

 )القدس العربي(   السياسية”.

لين اليوم الثالثاء إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب  قال الكرم •

)رأي  خطة تركية لتقديم الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.أردوغان الشهر المقبل 

 اليوم(  
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آخرين، في قصف  3أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، الثالثاء، مقتل عنصرين منها وإصابة  •

 )القدس العربي(   مسيّر غربي مدينة سرت الساحلية.نفذه طيران إماراتي 

قال الجيش الوطني الليبي، الثالثاء، إنه يحرز تقدما مستمرا في مناطق طرابلس التي تسيطر عليها   •

 )سكاي نيوز(    فايز السراج.ميليشيات تعمل تحت إمرة 

وفاق الوطني" الليبية، محمد سيالة، نظيره اإليطالي لويجي دي  استقبل وزير الخارجية في حكومة "ال •

 )العربي الجديد(   الدولي، اليوم الثالثاء.مايو، في مطار طرابلس 

 

 األردني واللبناني: انالشأن

هاجم امين عام جبهة العمل االسالمي االردنية مراد العضايلة مظاهر االعتقال والحبس االمني الخشنة  •

لإلصالح كما قال مقترحا على الدولة التركيز على مطاردة وحبس من نهبوا  دعاة التي تعرض لها  

 )رأي اليوم(   البالد والعباد من اللصوص والفاسدين.

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثالثاء، على رفض لبنان أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن   •

 (   RT) .مياهه اإلقليمية

 

 :والسوري العراقي انالشأن

الب أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي ط •

المقبلة قبل انتهاء اآلجال الدستورية، في حين تتواصل االحتجاجات المطالبة  القائم لتشكيل الحكومة 

 )ق.الجزيرة(   بتغيير سياسي شامل.

لت، الثالثاء، إلى اتفاق شبه نهائي على أكدت مصادر "مطلعة أن الكتل السياسية في العراق توص •

 (   )سكاي نيوز والترشيح الفردي بقانون االنتخابات.اعتماد الدوائر المتعددة 

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نداًء إلى القوى العالمية الفاعلة الستخراج النفط السوري   •

وري، جاء ذلك بكلمة ألقاها خالل  الذين سيتم توطينهم في الشمال السوإنفاق عائداته لالجئين 

 )االناضول(   مشاركته في المنتدى العالمي لالجئين، بجنيف. 

مدنياً الثالثاء في قصف جوي وبري شنته قوات الجيش السوري في محافظة إدلب في شمال   14قتل  •

 (   AFP) المرصد السوري لحقوق اإلنسان. غرب سوريا، وفق ما أفاد

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 

يران الحربي الروسي على ريف إدلب، شمال غربي سورية، اليوم قُتل مدني جراء قصف من الط •

 )العربي الجديد(   الثالثاء.

أكد الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أهمية تعزيز الجهود   •

 (   RT) .التنظيمات اإلرهابية في سورياالمشتركة لبلديهما لمكافحة 

 

 الشأن الدولي:

ً بعد إدانته  قضت محكمة • باكستانية الثالثاء باإلعدام للرئيس العسكري السابق برويز مشّرف غيابيا

أفادت وسائل إعالم رسمية، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع   بـ"الخيانة العظمى"، وفق ما

 )ق.العربية(  العسكريون فيه بحصانة من المالحقة القضائية.

الثالثاء، يعبر فيه عن "األلم والحزن" بسبب حكم اإلعدام الذي  أصدر الجيش الباكستاني بيانا، اليوم •

 )سبوتنيك(    .برويز مشرفصدر بحق الرئيس السابق 

قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكا، إن حل األزمة بين روسيا والمجلس  •

لمجلس أوروبا أثبت أن العقوبات البعثة الروسية إلى الجمعية البرلمانية األوروبي، التي سمحت بعودة 

 )سبوتنيك(   .ومحاولة عزل أية دولة ال تؤدي ألية نتيجة 

شخصاً لالشتباه بارتباطهم بجماعة فتح هللا غولن المتهمة بالتخطيط   181اعتقلت الشرطة التركية  •

 )ق.العربية(    وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.  الفاشل، 2016النقالب سنة 

رير للمعهد األميركي للدفاع عن الديموقراطية، أن حملة الضغط القصوى حولت إيران إلى كشف تق •

عناصر القوة وباتت تبحث عن التفاوض مع أميركا من موقف ضعف على   دولة ضعيفة وسحبت منها

 )ق.العربية(  عكس ما كانت عليه أثناء الصفقة النووية.

تيريش، المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤوليات المتعلقة دعا األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غو •

ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح المنتدى العالمي لالجئين، بمكتب األمم بـ "أزمة الالجئين"، جاء 

 )االناضول(   المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

مع يران، وإن العقوبات  قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن دول العالم تريد إقامة عالقات ودية •

 )االناضول(   تستمر.األمريكية األحادية الجانب لن 
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 التالي بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان لالطالع على المزيد من االخبار
 

http://fatehmedia.eu/ 
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