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 2019-12-19 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

  في  األساسية الركيزة تعد العربية اللغة إن  الغيط  أبو  أحمد  العربية الدول  لجامعة العام األمين قال •

ا  مجالا  يعد  نشرها على ل والعم وتطويرها عليها  الحفاظ وإن العربية، الهوية  العمل مجالت من  مهما

 )وفـا(.المشترك العربي

 

 الشأن اللبناني:

  جميع  تقديم يتطلب للبالد الجديدة الحكومة تشكيل  أن ،يبر نبيه ياللبنان النواب مجلس رئيس اعتبر •

 )أ.ش.أ( .الدولة كيان على للحفاظ للتنازلت، السياسيين الفرقاء

، المقبلة الحكومة لتشكيل يترشح لن أنه الحريري سعد اللبنانية األعمال تصريف حكومة رئيس أعلن •

  هذا  على النيابية الستشارات في الخميس للمشاركة توجهه مكتبه، عن  صادر بيان في الحريري وأكد

 .)معـا(األساس

  قبل  من اعتداءات التوالي، على الثالثة لليلة لبنان، جنوب النبطية مدينة في العتصامات نقطة شهدت •

 )سكاي نيوز( .للا  وحزب أمل لحركة تابعين مناصرين

 رفضا المدينة، أبناء من اآللف ضمت حاشدة، ومسيرات مظاهرات اللبنانية طرابلس مدينة شهدت •

 )أ.ش.أ(  .والشيعية الُسنّية  الطائفتين أبناء بين  مذهبية فتنة لندلع

"  للا حزب" جانب من ضده انطلقت يالت الحملة أن األمين، على البارز ياللبنان يالشيع المرجع أكد •

 جانب إلى ووقوفه األوسط،  الشرق ومنطقة  لبنان يف ياإليران المشروع  رفضه مرجعها مؤخرا،

 )أ.ش.أ( .الشعبية اللبنانيين انتفاضة

  وتتناقلها لبنانية إعالم  وسائل  ذكرتها  التي األنباء صحة قاطعة، بصورة لبنان، مصارف جمعية نفت •

  والتوقف ( العام نهاية ) األعياد فترة عقب  البالد في  البنوك إغالق  حول  الجتماعي، التواصل  وسائل 

 )أ.ش.أ( .األجنبية بالعمالت النقدي الدفع عمليات إجراء عن
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ا  اللبنانية والقرى المدن فوق تحليقه ،ياإلسرائيل يالتجسس الطيران واصل •  األمن مجلس قرار منتهكا

 (السعودية النباء وكالة).1701 رقم

 

 الشأن المغاربي:

  مقتل  إلى أدى ما ، األطفال بتجنيد تقوم طرابلس العاصمة ميليشيات أن الليبي، الوطني الجيش كشف •

 )سكاي نيوز(.منهم عدد

  الجيش أن صحفي، مؤتمر خالل المسماري، أحمد اللواء الليبي، الوطني الجيش باسم المتحدث أوضح •

 )سكاي نيوز( .طرابلس في اإلرهاب رحد على قدرته في تماما يثق الليبي

 فايز يقودها التي الليبية الوفاق وحكومة أنقرة بين  التعاون اتفاقية أن ،أمس أوروبيون،  نواب أعتبر •

ا  السراج،  )العربية(.البحار لقوانين انتهاكا

  محاولة  تدبير في ضالعين اشخاص تسعة  حق ب  أعوام واربعة عشرة بين  بالسجن  مغربية محكمة قضت •

 يقلها كان الذي القارب على النار إطالق بعد بلقاسم حياة الشابة بمقتل انتهت القانونية، غير رةهجلل

 )سكاي نيوز( .إسبانيا نحو  آخرين  مع

 

 الشأن العراقي:

  انسحاب  بعد النصاب اختالل بسبب انعقادها بعد البرلمان جلسة رفع يالعراق البرلمان رئاسة قررت •

 )سكاي نيوز(.النتخابات قانون على للتصويت سينعقد يالعراق البرلمان وكان، الكردية الكتل نواب

 من منكوبة، محافظة البالد، يجنوب قار يذ منطقة يعتبر قرار على ،أمس ،يالعراق البرلمان صوت •

 )السومرية نيوز( . المظاهرات وتداعيات الخدمات يترد جراء

 

 :الخليجيالشأن 

.  اآلن  حتى نقاط  3 على التفاق  عن  الخليجية  األزمة لحل  يةالقطر ــ السعودية المفاوضات أسفرت •

  أي  إطالق عدم الثالث ، بـ»الرموز« المس عدم الثاني. جديدة ألجواء العام الرأي تهيئة األول

 .)القبس الكويتية(المسؤولين قبل من معادية تصريحات
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  الوجود  في يستمر لن أنه  اليهودية واعتنق  اإلسالمي الدين عن ارتد الذي المهنا يوسف الكويتي أكد •

ا  مني، الكويتية الجنسية سحب يهمني  ل: أمس وقال . الجتماعي التواصل وسائل  على   أنه  إلى ملمحا

 .)القبس الكويتية( قناعة عن  طريقه اختار

 

 الشأن السوري:

  طقة من يف مواقعها على هجمات 3 أمس صدت يالسور الجيش قوات أن الروسية الدفاع وزارة أعلنت •

 )روسيا اليوم( .المسلحين قبل من إدلب

 

 :الردنيالشأن 

شلبي   ناجي الجبار عبد األردني المواطن عن  األمريكية الجنسية  إلغاء األمريكية العدل  وزارة تحاول  •

 وقالت.التجنيس طلب في( حماس)  لحركة السابق دعمه عن يكشف  لم أنه  بحجة ميشيغان ولية  من

 زعمت الذي طه، أبو  أحمد إخفاء بتهمة 2002 عام إسرائيل في اُعتقل قد نكا إن بيان في العدل وزارة

 )القدس العربي(.حماس حركة في معروف قنابل خبير  أنه إسرائيل

 

 :الدوليالشأن 

 رسميا النواب مجلس اتهمه بعدما مساءلته تتم أمريكي رئيس ثالث الخميس يوم ترامب دونالد أصبح •

 )رويترز(.الكونجرس عمل رقلةوع  منصبه سلطات استخدام بإساءة

  عمل  عرقلة بند  نال بينما ،  197 ومعارضة صوتا 230 السلطة استغالل إساءة بند على وافق •

  أن من واثق إنه األبيض، البيت قال التصويت، على وتعقيبا؛ 198 ومعارضة 229 موافقة الكونغرس

 )رويترز(.المحاكمة في ترامب سيبرأ الشيوخ مجلس

  أكثر من  واحدة  ذروة  يمثل  اليوم : "بيان في غريشام ستيفاني األبيض البيت سم با المتحدثة قالت •

  دون  ومن واحد  جمهوري صوت  على  الحصول  دون من. أمتنا تاريخ في  المخزية السياسية األحداث

 )سكاي نيوز(". مخالفات وقوع  على  دليل أي تقديم

 األمريكي، الرئيس عزل إجراءات مع سيتعاون إنه ،أمس بومبيو، مايك األمريكي، الخارجية وزير قال •

 )رويترز(.القانون بموجب ترامب، دونالد
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 يريد إنه جراهام لينزي الجمهوري السناتور األمريكي الشيوخ مجلس في القضائية اللجنة رئيس قال •

 )رويترز( .جدد  شهود  وبدون  سريعة  الشيوخ مجلس في مساءلة أي تكون أن

 فرض إلى تؤدي أي شأنها من خطوة األميركي، الشيوخ بمجلس الخارجية العالقات لجنة قرت •

 )سكاي نيوز(  .روسيا  على عقوبات

 التي القضايا لمناقشة امس ماليزيا في وإيران تركيا منها اإلسالمية الدول من العديد من زعماء  تجمع •

 ترز()روي .باكستان المقربة وحليفتها السعودية انتقدتها قمة في العالم، حول  المسلمين قلق تثير

  الخمس  الدول من أكبر العالم أن على تأكيده الخميس، أردوغان، طيب رجب التركي، الرئيس جدد •

 العالم شعوب مصير  يترك الذي العالمي النظام عمر  أن إلى مشيرا  األمن،  بمجلس العضوية دائمة

 )القدس العربي(.الزمن عليه عفى   قد الدول، تلك يد في اإلسالمي

 
 2019-12-18 االربعاء المسائي

 

 العربية، اللغة لدعم 2020 عام سيخصص البرلمان إن السلمي، مشعل العربي البرلمان رئيس قال •

 )وفـا(.العربي العالم في التعليم لتطوير خطوات  عدة واتخاذ

 قمم أو لقاءات أي لعقد الدعوة إن العثيمين، يوسف اإلسالمي، التعاون لمنظمة العام األمين قال •

 )سكاي نيوز(  .مسبوقة غير حادثة  تشكل المنظمة، خارج إسالمية

 

 الشأن السوري:

على قانون "سيزر" لحماية  -2020ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام -صّدق مجلس الشيوخ األميركي  •

 .)الجزيرة(ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه المدنيين في سوريا، الذي

 العالمية القوى إن  قال أردوغان  طيب  رجب التركي الرئيس أن  األربعاء يوم ( في.تي.إن) تلفزيون  ذكر •

  إعادة أنقرة تنوي حيث سوريا، شمال  في آمنة“ منطقة”  إلقامة تركيا خطط بدعم اآلن  حتى  تتعهد لم

 (رويترز) . سوري  لجئ مليون  توطين

  على شخصا 17 بحياة أودت والروسي  السوري الجيشين من جوية ضربات إن إنقاذ ورجال  شهود قال •

 (رويترز) .المعارضة قوات عليه تسيطر  الذي سوريا غرب شمال  في الثالثاء يوم األقل
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 :اللبنانيالشأن 

 والقيادات السياسيين كبار بين ومكثفة عديدة اتصالت لبنان، يف الماضية القليلة الساعات شهدت •

 السلم يهدد قد يالذ األمر والشيعية، الُسنّية الطائفتين أبناء بين مذهبية فتنة اندلع لمنع الدينية،

 .)أ.ِش.أ(ياللبنان ياألهل

  األعمال تصريف حكومة في الوزراء رئيس الحريري وسعد  النواب مجلس  رئيس بري  نبيه حذر •

  وقوات الشيعيتين وأمل للا حزب جماعتي أنصار بين اشتباكات وقوع  بعد أمس الصراع من بلبنان

 (رويترز) .والقتصادية السياسية الضطرابات زيادة من  مخاوف أثار مما الليل خالل  األمن

 تمر يالت األوضاع لمناقشة الهامة، اللقاءات من مجموعة عون، ميشال ياللبنان الرئيس اليوم أجرى •

  عون  الرئيس استقبال عن اللبنانية، للرئاسة يالرسم الحساب أعلن حيث الراهن، الوقت يف لبنان بها

 )األخبار اللبنانية(.الشخصيات من لمجموعة

"  للا حزب" جانب من ضده انطلقت يالت الحملة أن األمين، على البارز ياللبنان يالشيع المرجع أكد •

 جانب إلى ووقوفه األوسط،  الشرق ومنطقة  لبنان يف ياإليران المشروع  رفضه مرجعها مؤخرا،

 (رويترز) .وتشويهها لقمعها الحزب محاولت مواجهة يف الشعبية اللبنانيين انتفاضة

 

 :المصريالشأن 

 البريطاني الوزراء رئيس  مع هاتفيا اتصال األربعاء، السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس أجرى •

 كافة على دعمهما وسبل البلدين، بين الثنائية العالقات حول التباحث خالله تم جونسون، بوريس

 )سكاي نيوز(.المستويات

  شبين  طريق على  اليوم، وقع  مروع  تصادم  حادث إثر آخر، وأصيب مصرعهم، شخصا  12 لقي •

 )أ.ش.أ،وفـا(.القاهرة المصرية العاصمة شمال المنوفية بمحافظة األخضر بالحزام السادات/الكوم

  وقع  ،2016 عام القاهرة في وقُتل  ُعذب الذي ريجيني، جوليو  الطالب إن  أمس إيطاليان مدعيان قال •

 (رويترز) .وفاته سبقت التي األسابيع في المصرية األمن  أجهزة نسجتها عنكبوتية“ شباك” في

 

 :المغاربيالشأن 
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أعلن عضو شعبة اإلعالم الحربي، التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، األربعاء، أن قوات   •

جديدة في عدة مناطق في العاصمة طرابلس، مشيراا إلى غنيمة آليات وأسلحة  الجيش تحرز تقدمات 

 .)العربية(وخسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق

 طرابلس حكومة  ورئيس تركيا بين التفاق أن األربعاء، دندياس، نيكوس اليوناني الخارجية وزير أكد •

 )سكاي نيوز( .الصخيرات اتفاق وينتهك الدولية، القوانين مع يتناقض السراج فائز

 ستعزز بالده إن قال أردوغان طيب رجب التركي الرئيس أن األربعاء( في.تي.إن) تلفزيون ذكر •

 في المشتركة الخطوات ودعم  طرابلس في للحكومة عسكري دعم  لتقديم ومستعدة  ليبيا مع التعاون

 (رويترز) .المتوسط  البحر شرق

 العاصمة، بالجزائر العليا المحكمة أمام أعمال ورجل  سابقين جزائريين وزراء 4 األربعاء، اليوم مثل •

 )أ.ِش.أ(.مالي فساد بقضايا اتهامهم في أقوالهم لسماع

 

 :السودانيالشأن 

  عبد ركن أول الفريق السودانية المسلحة للقوات العام القائد ،يالنتقال السيادة مجلس رئيس أكد •

 أدوارها يوتؤد تام تناغم يف تعمل األخرى، النظامية والقوات المسلحة القوات أن البرهان، الفتاح

  ينعم  حتى والقانون  الدولة هيبة  وفرض األمن لبسط  للذات، ونكران صبر  يف الساعة مدار على

 )أ.ِش.أ(  .لإلنتاج ويتفرغ  باألمن المواطن

 

 الشأن الدولي:

  على اليوم، سيصّوت، المجلس أنّ  بيلوسي، نانسي الديمقراطية األميركي النواب مجلس رئيسة أعلنت •

 )سكاي نيوز(  .ترمب دونالد الرئيس إلى اتّهامي قرار توجيه

 من ساعات قبل تغريدات في" خطأ أي" يرتكب لم أنه األربعاء، ترامب، دونالد األميركي، الرئيس أكد •

 )سكاي نيوز(.عزله على  تصويت جلسة  النواب مجلس عقد

حثت صحيفة لوموند الفرنسية المجتمع الدولي على التحرك لوقف القتل اليومي للمسلمين في الهند،  •

الجديد الذي يصنف المسلمين كأشخاص منبوذين غير مقبول على   وأكدت أن قانون الجنسية

  .)الجزيرة(اإلطالق
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 أعلنت كما بنما، في سجن  داخل  النار إلطالق تبادل في بجروح  آخرين  11 وأصيب سجيناا  11 قتل •

ا  إنّ : بيانها في الحكومة وقالت؛ الحكومة ا  اشتباكا   خوييتا ل سجن  أجنحة  أحد في سجناء  بين دار مسلّحا

 )رويترز(.آخرين 11 وإصابة  منهم 11 مقتل عن أسفر ما بنما، شرق  كيلومتر 36 بعد على الواقع

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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