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 2020-2-19 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأن السوري: 

فشلت تركيا، الثالثاء، في إقناع روسيا بممارسة ضغط على الرئيس بشار األسد لسحب جيشه من إدلب   •

 )سكاي نيوز( .ائل مدعومة من تركياعسكرية الستعادتها من فص   عملياتالتي بدأ 

  وارد  غير أمر إدلب  في  المراقبة نقاط مواقع تغيير إن قالن إبراهيم  التركية الرئاسة باسم  المتحدث قال  •

 )ديلي صباح( .فيها المدنيين لحماية إدلب إلى  العسكرية التعزيزات إرسال ستواصل تركيا أن  مؤكدا  

  المشاكل  بخصوص  سوية، أردوغان التركي نظيره مع يعمل  هإن  ترامب،  دونالد  األمريكي الرئيس قال  •

 )األناضول( .بإدلب المتعلقة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجيش األمريكي، أرسل منذ مطلع العام إلى شمال شرق   •

 (رويترز) .شاحنة محملة باألسلحة 300عسكرية من العراق، شملت أكثر من قافلة   13سوريا، 

 

 : والقطري  ردنياأل انالشأن 

  موعده  في الحالي النواب مجلس  حل هو  األفضل إن  المجالي عبدالهادي األسبق النواب مجلس  رئيس قال •

 )عمون( .الحالي  النواب لمجلس  التمديد  مع ليس انه مؤكدا  الدستوري

  بها  ومسيق التي الزيارة أهمية المملكة، في قطر دولة سفير ثاني آل جاسم بن ناصر بن سعود الشيخ أكد •

 )عمون(.المقبل األسبوع االردن إلى  قطر، أمير ثاني آل حمد  بن تميم الشيخ

 

 الشأن المغاربي: 

  وأكد  ،"الجزائر في جرائمها على  الفرنسية الدولة محاسبة"بـ  ،تبون المجيد عبد الجزائري الرئيس تعهد •

  متحف  داخل تتواجد الفرنسي االستعمار ضد ومحلية شعبية مقاومات قادة جماجم استرجاع التزامه

 )الشرق(  .تسليمهاا ب فرنس  تماطل بباريس،

  وقف  محادثات علقت الحكومة أن بيان في ليبيا في طرابلس لحكومة الرئاسي بالمجلس يسمى ما أعلن •

  طرابلس  ميناء في  ذخائر مستودعات على  الهجوم  بعد جنيف في  المتحدة  األمم  ترعاها  التي النار  إطالق 

 )سكاي نيوز(  .البحري

إلى سحب الثقة من رئيس  دت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس عبير موسي دعوتها د  ج •

 )ق.العربية( وإلى إقصاء "حركة النهضة" من المشاركة في الحكومة القادمة. البرلمان راشد الغنوشي 

 

 : سودانيال  الشأن
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  شملت  تقاعد كشوفات الثالثاء، أمس البرهان، الفتاح عبد السودان، في السيادة مجلس رئيس أصدر •

  واستدعى  البالد،  في جدال   أثار ما البشير، عمر السابق الرئيس بنظام  أطاحت التي للثورة انحازوا ضباطا

 ( العربي القدس) .حادة انتقادات

 

 : الدولي الشأن  

  إن  سي شبكة بثته منتدى خالل ، الديمقراطي، الحزب عن األميركية للرئاسة المرشح ساندرز بيرني قال •

 اليمينية حكومتها دعم المتحدة الواليات  على أنه يعني ال هذا لكن بأمان، العيش في إسرائيل حق  على  ، إن

 (السابعة العبرية القناة) .والعنصرية  المتطرفة

  في  الديمقراطيين النواب من عددا  " إيباك : العامة للعالقات اإلسرائيلية األميركية اللجنة"  اتهمت •

" شرا   أكثر" تهديد ا يشكلون بانهم واتهمتهم للسامية معادية سياسات نحو يدفعون بأنهم( الكونغرس)

 ( القدس دوت كوم) ".داعش" من إلسرائيل

  جماعة " بأنه( إيباك) اإلسرائيلي اللوبي ووصفت مكولوم، بيتي مينيسوتا، والية من التقدمية النائبة ردت •

 ( القدس دوت كوم)".المعارضة  إلسكات السامية  معاداة تُسلح كراهية

  اإلدالء  عن المواطنين عزوف لمواجهة الدينية الورقة أمس خامنئي علي اإليراني المرشد أشهر •

  هو  بل ووطنية، ثورية مسؤولية فقط ليس التصويت: » وقال . الجمعة المقررة االنتخابات في بأصواتهم

 )الشرق األوسط( .«ديني واجب أيضا

،العبر بالتلفزيون 11الـ  القناة عرضت • ا االثنين ي  عن قدرات حزب   خاللهتحدثت  استقصائي ا-وثائقي ا فيلم 

اإلسرائيليين مما ينتظرهم في المواجهة المقبلة، وذكرت أن حزب هللا يمكنه  هللا الصاروخية، وحذرت 

 )الميادين( .تدمير الكنيست بصواريخ دقيقة بسهولة 

  لكن  إسرائيل، على  للقضاء كبيرة ناتإمكا هناك ": سالمي حسين  اإليراني،  الثوري  لحرسا قائد قال •

  وكل  األمريكيين، من بكثير وأعجز أصغر فاإلسرائيليون ذلك،  لتحقيق مواتية ليست اآلن حتى  الظروف

 )الميادين(".نيراننا مرمىب  يحتل ونها التي نقاطهم

جية العسكرية  أعلن الجيش اإلسرائيلي، الثالثاء، إنشاء هيئة جديدة تتولى جهود تخطيط ومتابعة االستراتي  •

 ( الحرة) .لمواجهة إيران وتخطيط المعركة

  يهودية  ساللة من انهم  يدعون الذين مورا الفالشا اسم  عليهم يطلق  اثيوبيا 43 قبول على إسرائيل وافقت •

 في  االستقرار في حقهم في الشكوك رغم بهجرتهم ستسمح كانت إذا ما بشأن لعقود استمر جدال ينهي مما

 (i24news) .إسرائيل

اعتبر الرئيس التركي السابق عبد هللا غول، أن العالقة بين تركيا والدول العربية في أسوأ مراحلها،   •

 (RT) .من أهم دول العالمين العربي واإلسالمي، ما يحتم مصالحتهامشيرا إلى أن مصر واحدة 

  المخطط  وف،سورك فالديسالف مستشاريه أبرز أحد الثالثاء، بوتين، فالديمير الروسي الرئيس أقال •

 (العربي الجديد) .فقط الرئيس على تعتمد التي السلطة مبدأ ومهندس األوكرانية األزمة في االستراتيجي

  أكدت  والتي الرئاسية لالنتخابات النهائية النتائج عن باإلعالن الثالثاء غني أشرف األفغاني الرئيس احتفل •

  سيشكل  إنه وقال النهائية النتيجة هللا  عبد هللا عبد الرئيسي منافسه رفض بينما جديدة،  بوالية فوزه

 ( DW) .الخاصة حكومته

 
 2020-2-18 ثالثاءال المسائي
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 : والسعودي المغاربي انالشأن 

أعلن مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ،   •

 )االناضول( .حركة النهضة تعديال في التشكيلة الحكومية المعلنة قبل أيام عرض، الثالثاء، على  

يجب على مجلس األمن الموافقة على   أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، اليوم الثالثاء، أنه •

 )سبوتنيك( .بعثة االتحاد األوروبي لرصد حظر السالح في ليبياآلية تنفيذ قرار بشأن 

أكد وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج وجود أسرى سوريين وأتراك لدى   •

 )سبوتنيك(.الليبيالجيش الوطني 

بي سفينة شحن تركية تحمل أسلحة في ميناء العاصمة طرابلس التي تسيطر استهدف الجيش الوطني اللي  •

 )سكاي نيوز( .حكومة فايز السراجعليها ميليشيات 

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الثالثاء، السفير األميركي لدى ليبيا، ريتشارد  •

 )سكاي نيوز( .نغازي شرقي ليبياالعامة بمنطقة الرجمة قرب ب نورالند، بمقر القيادة 

أكد المبعوث األممي الخاص إلى ليبيا غسان سالمة، اليوم الثالثاء، أن  خطط المنظمة الدولية بشأن ليبيا  •

)العربي   من أن ه "من الصعب التفاوض في ظل خرق هدنة وقف إطالق النار"."تسير ببطء"، محذرا  

 الجديد(

بدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، زيارة إلى ليبيا، في إطار مساعي بالده الستضافة مؤتمر  •

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مجددا  دعم بالده للحكومة ومشددا  على أنه ال  حوار ليبي، حيث التقى 

 )العربي الجديد( حل  عسكري لألزمة الليبية.

على “إنشاء مجلس التنسيق األعلى السعودي الجزائري” الذي تم االتفاق  وافق مجلس الوزراء السعودي   •

، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجاالت السياسية واألمنية  2018عليه أواخر عام 

 ( DW) ومكافحة اإلرهاب والتطرف.

 

 الشأن اللبناني: 

ألمن اللبناني، الثالثاء، إحباط محاولة الستهداف السفارة األمريكية في بيروت، باستخدام طائرة ا أعلن •

)رأي   مخطط الهجوم الذي بايع تنظيم داعش، بحسب بيان لألمن العام في لبنان. والقبض على مسيرة، 

 اليوم(

الية التي تعاني منها بالده حاليا   أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثالثاء أن األزمة االقتصادية والم •

 (DW) للحد من تداعياتها.هي موضع معالجة 

 

 الشأن السوداني: 

نفى وزير الثقافة واإلعالم بالسودان، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، زيارة أي وفد من   •

إلى البالد، للتشاور بشأن تسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم حرب في   المحكمة الجنائية الدولية

 )االناضول( .دارفور 

 

 الشأن الدولي: 
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أكد السفير الروسي في تركيا، أليكسي يرخوف، أنه ال يزال يتلقى تهديدات عبر صفحة السفارة الروسية   •

األحداث األخيرة في محافظة إدلب شمال سوريا والتي قال في وقت سابق، إنها تسببت  لدى أنقرة، بسبب

 )ق.العربية( في هستيريا معادية لبالده.

أعلنت إيران الثالثاء أنها أفرجت عن ألماني محكوم بالسجن لثالث سنوات مقابل إطالق سراح إيراني  •

 )ق.العربية( .بتسليمه إلى الواليات المتحدة موقوف في ألمانيا ومهدد

عبر جون بولتون مستشار األمن القومي السابق للرئيس األميركي دونالد ترامب عن قلقه بشأن منع   •

لم ينشر بعد، مشيرا  إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي  البيت األبيض لكتابه الذي 

   )سكاي نيوز( .ينشرها الرئيس عنه

اجتمع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد وغيره من المسؤولين   •

ستثمار والخالف بين إثيوبيا ومصر بشأن زيارة من المتوقع أن تتركز على األمن واال اليوم الثالثاء، خالل

 )رويترز( سد النهضة.

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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