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 2020-2-21 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأن السوري: 

  أجل  من  اتفاق إلى للتوصل كوسيلة مشتركة دوريات تسيير تبحثان وروسيا تركيا إن تركي  مسؤول قال •

  عسكري  بعمل  أنقرة تهديد من يوم بعد  وذلك  السورية، إدلب منطقة في المدنيين نزوح  ووقف  القتال  وقف

 (رويترز) .السورية الحكومة  قوات لدحر

 قرب السورية الحكومة نفذتها جوية ضربات في خمسة وأصيب قتال تركيين جنديين إن أمس تركيا قالت •

 (رويترز) .ذلك على الرد في  قتلوا سوريا جنديا  50 من أكثر أن  وأضافت سوريا غرب  شمال في إدلب

  إدلب،  في التركية المراقبة  مواقع بنقل روسيا   طلبا   رفض إنه  ،أمس  أكار، خلوصي  التركي الدفاع وزير  قال •

 )العربية(  .تركيا إلى  باتريوت ظومةن م ترسل قد واشنطن  أن  إلى مشيرا

  يقاتلون  لمتشددين المدفعي الدعم بتقديم أمس تركيا اتهمت الدفاع  وزارة أن روسية أنباء وكاالت أفادت •

)روسيا .إدلب في  الحكومة  دفاعات  وجيزة لفترة اخترقوا المتشددين إن  وقالت السورية الحكومة قوات

 اليوم(

 بلدة  من لها والموالية والفصائل التركية القوات بانسحاب ،أمس  اإلنسان، لحقوق السوري المرصد أفاد •

 )سكاي نيوز(.السوري  الجيش  قوات  مع شرسة معركة من ساعات بعد النيرب،

  عملية  إطالقها بعد الشرقي، الجنوبي إدلب ريف في النيرب بلدة داخل تقدُّمها السورية المعارضة أعلنت •

 أستانا التفاقات المتواصلة خروقاتها ضمن المنطقة، في مؤخرا   تقدمت التي النظام قوات ضد   عسكرية

 (TRT) .وسوتشي

 : اللبنانيالشأن  

  األزمة  في ساهم  من كل لمحاسبة إجراءات اتخاذ  سيجري إنه أمس عون ميشال اللبناني الرئيس قال  •

 سندات في التالعب أو الخارج إلى األموال تحويل عبر للقانون مخالفة أعمال خالل من لبنان في المالية

 (رويترز) .أخرى أعمال  أي أو األجنبية  بالعمالت
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   :واليمني  الخليجي انالشأن 

  ضبطها  حول التحقيق نتائج برفع  ،أمس  األميركية،  المتحدة الواليات الشرعية،  اليمنية الحكومة طالبت •

 )العربية( .الدولي   األمن  مجلس إلى الحوثي ميليشيات إلى طريقها  في  كانت إيرانية أسلحة سفينة

  في  المطلوبة بالحيادية العمل بعدم غريفيث،  مارتن اليمن إلى األممي  المبعوث الحوثي، جماعة  اتهمت •

  مسؤوال   الجنوبي االنتقالي المجلس يتبعون مسلحون اختطف فيما العربي، التحالف لدول وانحيازه مهمته،

 ( TRT) .عدن المؤقتة اليمنية  العاصمة في  السعودية، عينته محليا  

 : العراقي الشأن  

  من  للقادمين السياحية التأشيرة منح تعليق الخميس، الياسري، طاهر ياسين العراقي،  الداخلية وزير قرر •

 )سكاي نيوز( .مباشر بشكل الحدودية  المنافذ  في إيران

 الشأن المغاربي: 

  اللجنة  مفاوضات استئناف  ، أمس العالم، جان ليبيا، في للدعم  المتحدة األمم بعثة باسم المتحدث أعلن •

 (TRT)  .ليبيا في الهدنة إرساء بهدف السويسرية، جنيف مدينة في"  5+ 5"  المشتركة الليبية العسكرية

 بدرجة ثقة أزمة ليبيا في األزمة" إن ،أمس  سالمة، غسان لليبيا الخاص المتحدة األمم مبعوث قال •

 .)العربية("كبيرة

ر • ة  جلسة عقد  التونسي الشعب نواب مجلس قر    على  للتصويت شباط/فبراير 26 الموافق األربعاء عام 

 يطلب  سعي د، قيس الجمهورية رئيس من مراسلة البرلمان تلقي بعد وذلك الفخفاخ إلياس حكومة في الثقة

 ( TRT) .الجلسة موعد تحديد فيها

 : السودانيالشأن  

  وإزالة  العسكرية، المؤسسة هيكلة  بإعادة مطالبين ،أمس الخرطوم،  بالعاصمة السودانيين آالف  تظاهر •

 بين اإلصابات من عدد وقوع المظاهرات شهدت كما . صفوفها من السابق النظام عناصر

 (TRT). المتظاهرين

 : المصري   الشأن

  شهدتها  التي األموال غسيل قضايا أكبر كشف من تمكنت أنها ،أمس المصرية، الداخلية وزارة أعلنت •

 )سكاي نيوز( .القانونية غير األنشطة من وغيرها بالمخدرات إتجار عمليات  تمول كانت  والتي  البالد،

 : الدولي الشأن  

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 

  الداخلية  الجبهة إن ،أمس يديعي تامير الجنرال االسرائيلي الجيش في الداخلية الجبهة يسمى ما قائد قال •

 )معـأ(.الماضية الحروب في إسرائيل تشهدها  لم حادة  صاروخية لهجمات معرضة

  مسجد  داخل طعن حادث بعد ،أمس  رجل، على القبض ألقت إنها لندن، البريطانية العاصمة شرطة قالت •

 ( AP).بجروح شخص إصابة في تسبب ريجنت، متنزه من بالقرب

  الرئيس  مع وحدة حكومة تشكيل على  وافق إنه السودان جنوب  في سابقا المتمردين زعيم مشار ريك قال •

 (رويترز) .الخميس  يوم اجتماع عقب وذلك كير سلفا

 رئيس  جنتي، أحمد بينهم من إيرانية، شخصيات 5 على جديدة أميركية عقوبات عن ،أمس  أميركا، أعلنت •

  عضو  يزدي محمد العقوبات، شملتها التي اإليرانية الشخصيات بين ومن اإليراني، الدستور صيانة مجلس

  الدستور،  صيانة  مجلس عضو بيك ره وسيامك  كدخادايي، علي وعباس اإليرانية، القيادة خبراء  مجلس

 .)العربية(مقدم صداغي  وحسن

 
 2020-2-20 خميسال المسائي

 

 : السوري  الشأن

  كفرلوسين  معبر من تركي عسكري رتل دخول الخميس، اليوم اإلنسان، لحقوق السوري المرصد ذكر •

  القوات أنشأت متصل، صعيد وعلى ،ودبابات مصفحة وعربة شاحنة 80 من رتللا يتألف إدلب، شمال

 )العربية(.الزاوية بجبل بزابور قرية  في جديدة عسكرية  نقطة التركية

  سوريا،  غربي شمال إدلب محافظة في  المحتدمة المعارك  خط  على  الخميس، الروسية، المقاتالت  دخلت •

  سابق  وقت في هجوم شهدت التي المحافظة، في  السوري الجيش  دفاعات مسلحة فصائل اخترقت بعدما

 )سكاي نيوز(.التركي الجيش فيه  شارك اليوم 

  محادثات  في روسيا مع  تقاربا هناك  أن الخميس،  أوغلو،  تشاووش مولود  تركيا،  خارجية وزير كشف  •

 )سكاي نيوز(   .بعد المطلوب المستوى على  ليس لكنها سوريا،

 الشأن العراقي: 

  البصرة أهالي أغلق  إيران،  إلى  رحالتها استمرار الخميس،  العراقية، المدني  الطيران  طة لس  أكدت وقت  في •

  .بالدهم إلى كورونا وباء  انتقال من تخوفا  اإليرانيين الوافدين  دخول لمنع الحدودي الشالمجة منفذ

 )العربية(

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 

 : اللبنانيالشأن  

  شمال  اعتقل قد اللبناني العلم ترفع شحن سفينة قبطان أن الخميس، اليوم اإليطالي، العام المدعي أعلن •

 )العربية( .وليبيا تركيا  بين أسلحة بتهريب بقيامه لالشتباه إيطاليا

 : الخليجي الشأن  

  وصل  الذي بومبيو مايك االميركي الخارجية وزير العزيز عبد بن سلمان الملك السعودي العاهل يلتقي •

 )سكاي نيوز(.األربعاء   مساء الرياض

 : يالمغارب الشأن  

  إدراك  الدولي المجتمع  على إن السراج فايز الليبية الوطني الوفاق لحكومة  الرئاسي المجلس  رئيس قال  •

 )الجزيرة(  .القصف  وقع تحت سالم مفاوضات إجراء استحالة

  الفوضى صنعت  التي الدول ضد دولية قضايا تحريك الخميس، ليبيا، شيوخ لمؤتمر الختامي البيان أعلن •

 )سكاي نيوز( ."وتركيا قطر رأسها  وعلى " ليبيا في االستقرار وعدم

  دليل  هو سنة يقارب ما منذ جمعة كل يخرجون  الذين الجزائريين إن تبون المجيد عبد الجزائر رئيس قال •

  يمكن  ال سنة،  20 في إفساده تم ما بأن فهموا قد الجزائريين أغلب بأن مؤكدا الوطني، حسهم على

 )سكاي نيوز( .شهرين في إصالحه 

 الثقة  منح أجل من المقبل األسبوع سيجتمع األخير أن الخميس، التونسي، البرلمان في نائبة نتأعل •

 )سكاي نيوز( .مراسلنا أفاد ما على  الفخفاخ،  إلياس المكلف  الوزراء رئيس لحكومة

 الشأن الدولي: 

  العاصمة  غرب جنوب قم  مدينة في الخميس، اليوم والجامعات،  المدارس تعطيل  اإليرانية السلطات  أعلنت •

 )العربية( . المستجد" كورونا "  بفيروس مصابين شخصين  وفاة  بعد وذلك العدوى، النتشار تجنبا طهران،

 األمريكية المساعدات  بإعادة ترمب، دونالد الرئيس إدارة االميركي،  النواب مجلس في ديمقراطيون طالب •

 )العربية( .هناك  اإلنسانية األزمة بسبب غزة،  قطاع  إلى

  أن  البنتاغون في عقده صحافي  مؤتمر في أوربان، وليام األميركية، الدفاع وزارة باسم  متحدثال أعلن •

  على  الهجوم في المستخدمة لتلك مطابقة   الماضي نوفمبر في أسلحة شحنة اعترضت المتحدة الواليات

 )العربية(  .رامكوا
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  تدخين  مقاهي من اثنتين على نارال أطلق بأنه يشتبه- مسلحا أن الخميس اليوم األلمانية الشرطة علنتا •

  خلفت " غريبة" جريمة في بمنزله، ميتا عليه عُثر -ألمانيا غرب جنوب في بمدينة (الشيشة ) النارجيلة

 .)الجزيرة( األقل  على شخصا 11 مقتل

 في به المشتبه المسلح أن على المؤشرات من العديد هناك إن ميركل أنجيال األلمانية المستشارة قالت •

 (رويترز) .اليميني  والتطرف العنصرية بدافع تصرف األلمانية هاناو مدينة في  نار قإطال حادث

  عطلت  كبيرة حملة شمل جورجيا على إلكتروني هجوم في الخميس يوم روسيا على اللوم بريطانيا ألقت •

 (رويترز) .الماضي العام إعالم ووسائل  خاصة ولشركات  للدولة التابعة اإللكترونية  المواقع آالف

 قتلت الكينية الشرطة إن الخميس  يوم اإلنسان  حقوق عن المدافعة  ووتش  رايتس هيومن  منظمة قالت •

  منتهكة الماضيين الشهرين  خالل نيروبي في  الفقيرة األحياء في  األقل  على أشخاص  ثمانية بالرصاص

  . مارساتالم هذه  مثل إنهاء على  عازمون  أنهم  مسؤولين  تأكيد رغم  المفرطة القوة  استخدام  قوانين 

 (رويترز)

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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