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 2020-2-24 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 : واللبناني السوري  انالشأن 

 .(سانا. ) دمشق سماء في" معادية "  ألهداف ،الماضية  الليلة  السورية،  الجوي الدفاع تصدت مضادات •

تمّكنت من القضاء على مجموعات   سوريا أّن "القوات الروسية المتواجدة في بوتين أّكد الرئيس الروسي •

 )على المدى البعيد". روسيا جيد، وبالتالي وضعوا حّداً لمخاطر كبيرة كانت تهّددإرهابية مجهزة بشكل 

lebanon24). 

  آذار 5 في إدلب حول ألمانية روسية فرنسية تركية قمة إنعقاد"  عن أردوغان التركي الرئيس أعلن •

 (الناضول.)النشرة، ا"المقبل

  .طرابلس اللبنانية األحدقالت مصادر أمنية إن شخصين أصيبا في انفجار قنبلة بمبنى سكني في مدينة  •

 (رويترز)

 أو ثنائي إطار  في مالياً، لبنان لدعم مستعدة فرنسا إن األحد، مير، لو برونو الفرنسي المالية وزير قال •

  المتحدة  الواليات تقودها  التي  الجهود مع لبنان في  االقتصادي التعافي  خلط  من  محذراً  األطراف،  متعدد

 )البوابة نيوز(.المنطقة في  إيران  لمواجهة

 النقابة أن إبراهيم  كاظم واألفران المخابز نقابات اتحاد رئيس إعالن مع لبنان، في خبز أزمة اليوم بدأت •

  الدوالر  صرف سعر ارتفاع خلفية على وذلك  هللا«، يشاء ما إلى »  اليوم من بدءاً  اإلضراب في ماضية

 (األوسط الشرق).اللبنانية الليرة مقابل

 الشأن األردني

  من  بدعوة يومين تستمر رسمية زيارة في  األحد، األردن، إلى  ثاني آل حمد بن تميم الشيخ قطر أمير وصل •

القدس بترا،).الماضي العام  السفراء  تبادل إثر الثنائية العالقات في تحسن بعد وذلك الثاني،  هللا عبد الملك 

 العربي(
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  عمان،  العاصمة في ثاني آل حمد بن تميم قطر دولة أمير مع مباحثات الثاني هللا عبد األردن ملك أجرى •

  في  التطورات عن فضال  بينهما،  التعاون  آفاق توسيع وسبل  البلدين  بين  المشتركة العالقات  تناولت

 ق.الجزيرة(بترا،).المنطقة

  البلدين،  بين األخوية بالعالقات اعتزازهما المباحثات، خالل  قطر، دولة أمير وسمو الملك جاللة أكد •

ً  المجاالت، مختلف  في بها  النهوض على والحرص )وكالة األنباء .منها واالستثمارية االقتصادية خصوصا

 بترا(-األردنية 

  على  التأكيد تم  حيث  الفلسطينية،  القضية مقدمتها وفي اإلقليمية، القضايا  مجمل على  المباحثات  ركزت •

  خطوط  على المستقلة دولتهم وقيام  والمشروعة،  العادلة حقوقهم  لنيل الفلسطينيين األشقاء دعم  ضرورة

  الشرعية  وقرارات الدولتين،  حل أساس على الشرقية،  القدس وعاصمتها ،1967 عام  حزيران من الرابع

 بترا(-)وكالة األنباء األردنية  .الدولية

بتوفير عشرة آالف فرصة عمل لألشقاء األردنيين في قطر، باإلضافة إلى العشرة آالف   قطر وجه امير  •

مليون دوالر   30وبدعم صندوق التقاعد العسكري األردني بمبلغ  ، 2018سابقا في  وظيفة التي تم إعالنها 

 )قنا، بترا، ...(.أمريكي

  مهمة “ حمد بن تميم األمير زيارة بأن القطرية األنباء لوكالة تصريح في الرزازرئيس الوزراء عمر  أكد •

  مناقشة  إلى إضافةً  االقتصادي المجال في وخصوصا الثنائية العالقات في بحث سيتخلّلها و. جدًّا”

 )رأي اليوم( .المنطقة في  الحادة التطورات

 . الكبير القطري الضيف بزيارة األردنيين سعادة عن الطراونة عاطف األردني النواب  مجلس رئيس عبّر •

 )رأي اليوم( .البلدين بين العالقات عمق   تؤكد التي  الزيارة بهذه سُعداء األردنيين إن  الطراونة وقال

 الشأن الخليجي:  

  قائد  بصحبة للدوحة بزيارة قام  كوهين،  يوسي اإلسرائيلى، الموساد رئيس إن الديهي، نشأت اإلعالمي  قال •

  قبل  نتنياهو،و قطر، أمير بين عاجل لقاء لترتيب القطرية، المخابرات رئيس واستقبلهم الجنوبية، المنطقة

 .)اليوم السابع(اإلسرائيلية االنتخابات

  للعالقات  األوروبي البرلمان من وفدا األحد، الجبير، عادل السعودي الخارجية للشئون الدولة وزير التقى •

  أ ).واالتحاد األوروبي السعوديالقات التعاون بين ع لبحث نويمان هانا برئاسة العربية الجزيرة شبه مع

 ، واس(أ ش
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)واس، النشرة، ."في محاربة اإلرهاب السعودية بجهود ستيفن منوتشين الخزانة األميركية وزيرأشاد  •

 ج.الرياض(

 جزيرة في زعيمه  مقتل أكد القاعدة تنظيم إن اإلنترنت على المتشددين مواقع يرصد الذي سايت موقع قال •

  عملية  في الريمي قتلت المتحدة الواليات أن الشهر هذا أعلن األمريكي الرئيس كانو  الريمي قاسم العرب

 (رويترز) .اليمن في  اإلرهاب  لمكافحة

أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيما للتنظيم، وذلك بعد تأكيده مقتل قاسم   •

 )سكاي نيوز(  .الريمي

 العراقي: الشأن  

 مايك  األمريكي الخارجية وزير مع هاتفيا عالوي، توفيق محمد المكلف العراقي الوزراء رئيس بحث •

 )واع، الشروق، ...( .المجاالت بمختلف المشترك والتعاون التنسيق سبل بومبيو،

  العراق  كلفت داعش من العراق تحرير عمليات أن صالح، مظهر العراقية، الحكومة رئيس مستشار أعلن •

، واع،  بترا ).دوالر مليار 37 حاليا يبلغ  للعراق الخارجي الدين أن صالح وقال دوالر مليار 13 حوالي

 .وكاالت(

  في  داعش تنظيم عناصر بين تواصل وجود عن بارزاني مسرور كوردستان اقليم وزراء رئيس صرح •

" لريبوبليكا" صحيفة.)ببغداد االتحادية الحكومة مع التنسيق بزيادة حكومته رغبة مبديا وسوريا،  العراق

 (نيوز شفق،  االيطالية

الممثل الخاص لالمين العام لالمم   معبحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني،  •

بالسخارت، اخر خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق والتحديات التي المتحدة في العراق هنيس 

 (شفق نيوز.)العملية السياسية في البالدتواجه  

  وجوب  وأكد العراق في األمريكي  للوجود للتصدي الختامي بيانه في بغداد في  المقاومة  علماء ملتقى  دعا •

 (نبأ  ).أرضه في الفلسطيني لشعب ا  حقوق  تستهدف التي بالدنيئة األميركية القرن  لمؤامرة التصدي

ً  قتلت العراقية األمن قوات إن مصادر قالت •   في  محتجين على النار فتحت عندما امس، 7 وأصابت  شخصا

 االماراتي( 24) .بغداد

 : المغاربيالشأن  

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري، األحد، إنه جرى رصد أسلحة ومعدات   •

 )سكاي نيوز( .تركيا إلى ليبيا، عبر ميناء مصراتة البحري عسكرية قادمة من
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  من  طن 6200 وصول األحد،  باشاغا،  فتحي الليبية، الوطني” الوفاق“ حكومة في الداخلية وزير كشف  •

 الثاني  كانون/يناير 12 في النار إطالق وقف منذ قانوني، غير بشكل حفتر خليفة لمليشيات األسلحة

 العربي( )القدس .الماضي

  قوية  دولة بناء إلى  تهدف المرتقبة الدستورية التعديالت أن  األحد  تبون المجيد عبد الجزائري  الرئيس أكد •

 (. أ ش  أ ).العالم  دول من  العديد  تشهدها التي  االضطرابات وتجنيبها

 للبترول  المصدرة البلدان منظمة عضو محاولة مع اإلنفاق، ترشيد على حكومته الجزائري الرئيس حث •

  هذا  % 9.2 العام  اإلنفاق خفض على بالفعل الجزائر حكومة دقتاص  الطاقة  إيرادات  في تراجع مع التكيف 

 ( ، الشروقرويترز) . العام

، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على المشروع  امسصادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه،  •

المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي قدمه وزير العدل   التمهيدي للقانون

 )اليوم السابع( .بلقاسم زغماتي

 المصري: الشأن  

  السالم  لعملية األوروبي لالتحاد الخاصة المبعوثة األحد، شكري،  سامح  المصري الخارجية وزير استقبل •

 الفلسطينية،  الساحة على الُمستجدات آخر بشأن التباحث إطار  في "تيرستال سوزانا" األوسط الشرق في

 )سبوتنيك( .السالم  عملية دفع سُبل و

 الشأن الدولي: 

 فبراير 21 في البالد في جرت التي البرلمانية باالنتخابات اإلقبال نسبة نإ  اإليراني الداخلية وزيرقال  •

 التلفزيون  ). 1979 عام اإلسالمية الثورة منذ االقتراع في مشاركة نسبة أقل وهذه%  42 نحو  بلغت شباط

 .(نيوز شفقااليراني،  الرسمي

في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء   طالبان أعلن الرئيس األميركي ترامب أنه سيوقع اتفاق سالم مع •

ً  18استمرت  التي أفغانستان الحرب في  .(lebanon24 ).عاما

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، األحد، إن بالدها ستقف مع اليونان وقبرص وتدعمهما في   •

 )البوابة نيوز( .مناطق في البحر المتوسطمع تركيا على  نزاعهما

أشارت نتائج مبدئية أعلنتها مفوضية االنتخابات في توجو إلى أن الرئيس فوريه جناسينجبي أعيد انتخابه  •

 .)رويترز(الماضي من األصوات في االنتخابات التي جرت في البالد السبت% 72 بعد حصوله على
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رجل في الواليات المتحدة، يملكون ما يوازي حجم   400قال السيناتور األمريكي، بيرني ساندرز، إن أغني  •

)المصري .المتحدة بالكامل، مشيرا إلى أنهم يهيمنون على السياسة واالقتصاد في البالد اقتصاد المملكة

 اليوم(

 2020-2-23 حداال المسائي

 الشأن السوري: 

أشاد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بآليات التنسيق وعملية "فض النزاع" بين قوات   •

 .) قناة روسيا اليوم(المتحدة في سوريايات بالده والوال

فت محيط تجمع القوات التركية المتمركزة في معسكر  شنت طائرات روسية غارات جوية عدة، استهد •

 )سكاي نيوز( .إدلب، وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان، األحدالمسطومة جنوب مدينة 

   :الخليجي الشأن  

الفلسطينيّة، بعد زيارة سريّة لرئيس الموساد  م القطرّي بالمتاجرة بالقضية اتّهم مغردون على تويتر النظا •

 . )دوت الخليج(كوهين" إلى الدوحة، في وقت سابق من فبراير الجاري.لّي " يوسي  اإلسرائي 

قال الكاتب الفلسطيني راسم عبيدات، إن "الدور الذي تقوم به قطر في المنطقة ليس دوراً إنسانياً  •

هور  إنما يأتي بقرار أمريكي إسرائيلي للحفاظ على أمن دولة االحتالل ومنع تدالفلسطيني  لمساعدة الشعب 

 االماراتي(  24)."األوضاع

تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم األحد باتخاذ إجراءات الالزمة إلعادة هيكلة النظام   •

 )سبوتنيك(.يالموارد المالية لتقليل العجز المالاإلداري للدولة، وتوجيه 

عفو الدولية من مغالطات  أعرب مجلس الشورى في مملكة البحرين عن أسفه لما ورد في تقرير منظمة ال •

 االماراتي، بنا( 24).صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في مملكة البحرين ومعلومات غير

( الموقّع بين الحكومة اليمنيّة أّكد رئيس الوزراء اليمنّي معين عبد الملك على أّن )اتفاق الرياض •

قد ال تتكرر" مشيراً إلى أّن البدائل ستكون كارثية  برعاية سعوديّة "فرصةوالمجلس االنتقالّي الجنوبّي 

 .)دوت الخليج( على الجميع

 الشأن العراقي: 

د جلسة  حدد النائب االول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، االحد، يوم االربعاء المقبل موعدا لعق •

 . )السومرية نيوز(بالتصويت على الحكومةالبرلمان الخاصة 
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اب العراقي، محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع، يوم االثنين، للنظر دعا رئيس مجلس النو  •

 )روسيا اليوم( .استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدةفي طلب عقد جلسة  

كر لتنظيم "داعش" اإلرهابّي وصاروخ "كاتيوشا"  العراقيّة العثور على وأعلنت وزارة الداخليّة  •

 .)اليوم السابع( في الموصل التنظيمسبعة من عناصر  ، وتم اعتقال بمحافظة كركوك

 : والليبي الشأن السوداني

رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى جمهورية جنوب السودان والتى   •

ن سلفا  التى أجريت فى العاصمة جوبا أمس السبت بحضور رئيس جنوب السوداتنصيبها فى المراسم  تم

 )اليوم السابع(.كير

أعرب وزير التنمية األلماني جرد مولر عن اعتقاده بأن السودان بحاجة لمساعدات دولية على   •

 )د.ب.أ( .)وكالة األنباء األلمانية الفور

قتيال من الجيش   16خالد المحجوب، إن "  قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" •

 .(RT) ."القوات المسلحة الليبية حتى اآلن ونعد الرئيس التركي بالمزيد ى أيدى التركي سقطوا عل 

جهة النفوذ الروسي"،  اقترح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية نشر قاعدة أميركية في ليبيا "لموا •

للمشاركة في محادثات جنيف إحراز تقدم في المسار األمني والعسكري كما طالب   واشترط المجلس

 .)ق.الجزيرة(االلتزام باالتفاق السياسي وآلياتهب 

 الشأن الدولي: 

قالت رئاسة الوزراء في بريطانيا إن بريطانيا ستؤكد رغبتها في التوصل التفاق تجاري مع االتحاد   •

 )رويترز(   .كندا مع االتحاد األوروبي لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل  األوروبي على غرار اتفاق

رت أوبراين مستشار األمن القومي األمريكي أن مسؤولي المخابرات األمريكيين حذروا من أن  نفى روب  •

 .خاب الرئيس دونالد ترامبانتخابات الرئاسة األمريكية لتعزيز فرص إعادة انت روسيا تتدخل في حملة 

 )رويترز(

كية األخيرة التي تتهم  نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التصريحات األمري  •

معلومات عبر اإلنترنت بأن واشنطن هي المسؤولة عن انتشار فيروس كورونا في  فيها موسكو بترويج 

 )قناة "روسيا اليوم" اإلخبارية(.العالم.
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ضرورة التحلي بالوعي لمواجهة مؤامرات األعداء  "، علي خامنئي كد المرشد األعلى للثورة اإليرانيةأ •

ودعاية العدو بدأت منذ أشهر واشتدت مع   والشعب اإليراني أحبط دعاية األعداء، التي تستهدف البالد،

 )النشرة( ."االنتخابات اقتراب موعد

آخرين في والية وان  أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثالثة أطفال وإصابة  •

 .)الجزيرة، وكاالت( ضرب المنطقة الحدودية مع إيران األحد شرقي البالد، جراء زلزال

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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