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 2020-2-18 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 

 الشأن المغاربي: 

نسي قيس سعيّد انه سيحّل البرلمان ان لم يصادق النّواب على تشكيلة رئيس الحكومة  أعلن الرئيس التو •

 (           AFP)مونت كارلو، .ضةا حزب النه بعدما رفضهالمكلّف إلياس الفخفاخ 

قال الرئيس التونسي، إنه "ال يمكن سحب الثقة" من حكومة تصريف األعمال الحالية التي يقودها يوسف   •

 )األناضول(           وجوب احترام ما جاء في نص الدستور"."على  الشاهد، وشّدد

راج مخابرات دول أجنبية، لم يسمها، بالسعي إلى  اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز الس •

 (            RT)."فبراير"، وذلك بمساعدة عدد من "أبناء الوطنجهاض حلم ثورة "إ 

ل والخارج تدعو للسالم وتحقيق االستقرار، مشددا على أن "عقارب  قال السراج، إن رسالته للداخ  •

 )األناضول(            .الوراء"الساعة لن تعود إلى  

بدأ الجيش الليبي، بتحريك قواته باتجاه مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وذلك بهدف تحريرها من  •

ى المقاتلين المتحالفين مع حكومة الوفاق  وفي مسعى للضغط عل  التهريب،وعصابات الميليشيات المسلحة 

 )العربية نت(            بالعاصمة.

رضه لـ "قصف  ، إغالق حركة المالحة في المطار، عقب تعأعلنت السلطات في مطار "معيتيقة" الدولي •

 )الحرة( .اقالع طائرة الخطوط الجوية الليبيةعشوائي" تزامن مع 

جندي من   1,600غرب موريتانيا، بمشاركة -ميركية في وسط انطلقت مناورات عسكرية سنوية بقيادة أ •

 )سكاي نيوز(            .فريقيافي وقت تدرس واشنطن خفض عديد جنودها في إدول إفريقية وغربية، 

 

 الشأن السوري: 
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أكد الرئيس السوري بشار األسد أن قواته عازمة على مواصلة القتال حتى "تحرير" كافة األراضي   •

استعادتها كامل محيط مدينة حلب في شمال البالد وإبعاد الفصائل المعارضة  رتها غداة الخارجة عن سيط

  )ق.العربية( .عنها

العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، إن النظام السوري خرق وقف إطالق  باسم حزب " قال المتحدث •

ألف مرة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اإلثنين، في   20بإدلب نحو  التصعيد النار في منطقة خفض

 )األناضول(            مقر الحزب بأنقرة.

الدوريات المشتركة مع تركيا شمالي سوريا بعد  أعلنت وزارة الدفاع الروسية االثنين استئناف تسيير  •

ت بين مسؤولين روس وأتراك في  عنها لمدة أسبوعين، بينما تستمر االجتماعاالجانب التركي  انقطاع 

 )الجزيرة نت( موسكو.

 

 الشأنان العراقي واللبناني: 

سيعلن على األرجح   قالت مصادر نيابية، االثنين، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق عالوي، •

       )سكاي نيوز(      .الجديدة نهاية األسبوع الحالي أو مطلع األسبوع المقبلعن تشكيلة الحكومة 

قطع متظاهرون لبنانيون، فجر الثالثاء، جسر الرينغ باإلتجاهين وذلك تضامنا مع محتجين في طرابلس   •

 )العربية نت(   بجراحه، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم.على وفاة ناشط متأثرا 

إلى   السيد حسن نصر هللا حزب هللال أن دعوة األمين العام   سمير جعجع القوات اللبنانيةاعتبر رئيس حزب  •

 )النشرة(   لألزمة اإلقتصادية، هو محاولة للتهرب من المسؤولية".  تشكيل لجنة مشتركة

 

 شأن السوداني: ال

قال وزير اإلعالم السوداني فيصل صالح، إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم   •

حكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من  لمحاكمتهم أمام الم  آخرين إلى الهاي

 )كونا(           الحكام العسكريين والمدنيين.

 

 لي: الشأن الدو

قال مسؤول بحزب "الليكود" اإلسرائيلي، اإلثنين، إن رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو،   •

مسلمين اإلسرائيليين، في إشارة إلى فلسطيني الداخل  رحالت حج لما وصفه بال يدرس إمكانية تنظيم

 )سوا(المحتل، من تل أبيب مباشرة إلى السعودية.
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لبوسنة والهرسك على تجميد عمل المؤسسات الفدرالية، كما هددوا  صّوت الصرب في جمهورية ا  •

 سكاي نيوز(           )."قضاة دوليين من البالد على اعتبار أّنهم "مناهضون للصرب باالنفصال وطالبوا برحيل  

أعلن أندرو سابيسكي المستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته بعد ظهور   •

 )سكاي نيوز(            .اإلنترنت يربط فيها بين الذكاء والعرق، وبدا مؤيدا لعلم تحسين النسلات له على شبكة تعليق

اء التي تفيد بهرب الناطق السابق باسم حركة "طالبان" في  أكدت السلطات الباكستانية صحة األنب  •

  .النه عبر "تويتر"، عن فرارهمن محبسه، وذلك بعد أكثر من شهر على إعباكستان إحسان هللا إحسان، 

(RT ) 

دانت الحكومة األلمانية مخططات وصفتها بـ "المرعبة" أعدتها مجموعة يمينية متطرفة لالعتداء على   •

   (AFP).البالدب مساجد 

 
 2020-2-17االثنين  المسائي

 

 الشأن الليبي: 

تطبيق حظر  اتفق وزراء خارجية االتحاد األوروبي على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة  •

األمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية إرسال األسلحة الذي تفرضه 

 )سكاي نيوز( ."قوات برية" إلى ليبيا

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم اإلثنين أن الرئيس فالديمير بوتين  •

لمسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا، ولم يصدر أي أوامر في  ابصفته القائد األعلى للقوات 

 ( DW) هذا الصدد.

قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، اليوم اإلثنين، إن روسيا دولة مهمة   •

 )سبوتنيك( .الدولي، وفي حل األزمة الليبيةوفاعلة في المجتمع 

 

 الشأن السوري: 

مين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن عودة سوريا ستكون قريبة إلى الجامعة  أكد األ •

 )سبوتنيك( .العربية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، إن أجواء التفاهم المتبادل تسود عمل المسؤولين   •

للصحفيين على هامش   في إدلب السورية، وذلك في تصريح أدلى بهالعسكريين الروس واألتراك، 

 )العربي الجديد(.مشاركته في مؤتمر ميونخ لألمن في ألمانيا
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أعلنت القيادة العامة للجيش السوري اليوم االثنين تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي  •

 ( DW) .بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة في المنطقةوالشمالي الغربي، وذلك 

جثة لـ”مدنيين وعسكريين جرى إعدامهم” في الغوطة   70السوري على مقبرة جماعية تضم عثر الجيش  •

 ( AFP) وفق ما أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( ليل األحد.الشرقية قرب دمشق،  

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، االثنين، عودة تشغيل مطار حلب الدولي، قائال إن يوم األربعاء   •

 )سكاي نيوز(  .رحلة جوية من العاصمة دمشق إلى حلبمقبل سيشهد تسيير أول ال

 

 : والعراقي اللبناني انالشأن 

تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم اإلثنين رسالة من نظيره اإليراني حسن روحاني تضمنت  •

 )النشرة(  للرئيس عون لزيارة طهران.تجديد الدعوة االيرانية 

ة اللبنانية، نقال عن علي الريجاني، رئيس البرلمان اإليراني، بعد اجتماعه مع الرئيس  قالت الرئاس •

 .االثنين، إن بالده مستعدة لمساعدة لبنان الذي يواجه أزمة اقتصاديةاللبناني ميشال عون، اليوم 

 )سبوتنيك(

األول من نوعه مع   يعقد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق عالوي، مساء اليوم، اجتماعاً هو •

العراقية، لضمان حصوله على أغلبية برلمانية تصّوت له بالبرلمان هذا  قادة الكتل السياسية 

 )العربي الجديد( األسبوع.

 

 : واليمني  الخليجي ناالشأن 

أعلن المكتب الصحفي لمجلس األمن الروسي أن أمين المجلس نيكوالي باتروشيف سيجري مشاورات   •

 ( DW) األسبوع.هذا  أمنية ثنائية في قطر 

أعلنت هيئة الرقابة النووية باإلمارات، اإلثنين، إصدار رخصة تشغيل مشروع براكة للطاقة النووية  •

 )واممنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، كأول مفاعل نووي عربي. )لألغراض السلمية، في 

لتهم التسلل إلى  عنصراً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة أثناء محاو 18لقي أكثر من  •

 )ق.العربية(  بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. مواقع الجيش الوطني
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أكدت جماعة الحوثيين من جديد وجود محادثات سرية مع السعوديين بحثا عن اتفاق سالم بين الطرفين   •

في اليمن، وتزامن هذا التأكيد مع اعتراف سعودي بهذه المحادثات بعد نفي  المتحاربين منذ سنوات

 )ق.الجزيرة(   وجودها سابقا.

 

 الشأن الدولي: 

اعرب رئيس بلدية القدس السابق والنائب بحزب الليكود نير بركات عن مخاوفه من فوز الديموقراطيين   •

ألنه يأمل ان يواصل ترامب العمل على تنفيذ خطة السالم االمريكية بالشرق   في االنتخابات االمريكية

 )قدس نت(.هواألوسط بالتعاون مع بنيامين نتنيا

عقب رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي إدلشتاين، على خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم   •

القرن"، حول إقامة دولة فلسطينية، حيث قال "إن إنشاء دولة فلسطينية  والمعروفة إعالمية بـ"صفقة

 )سوا(أمر سخيف، ويجب محاربته"، وفق تعبيره.

اليمينية االسرائيلية المتطرفة، طلًبا لمحكمة االحتالل بفرض أمر حجز على  قدمت منظمة “شورات هدين”  •

  هجوًما  15 حول مسؤولية السلطة عن االحتالل محاكم  من صادر حكم  على  بناءً  الفلسطينية أموال السلطة

 ً  (PNN).الثانية االنتفاضةب  فدائيا

يس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل  كشف السفير األميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل األحد أن الرئ  •

 ( AFP).مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة االتصاالت الصينية هواوي المعلومات االستخباراتية

استدعت الهند السفير التركي، االثنين، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب   •

 .ان، وحذرت من تبعات ذلك على العالقات الثنائيةكشمير المتنازع عليه مع باكست  أردوغان بشأن إقليم

 )سكاي نيوز( 

آخرون، في هجوم على كنيسة بروتستانتية في قرية بشمال  18شخصاً على األقل، وُجرح وُخطف  24قُتل  •

 (ز)رويتر بحسب ما أفاد مسؤولون، اليوم االثنين. بوركينا فاسو،

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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