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 2020-2-26 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 الشأنان المصري والسوداني: 

قالت مصادر مطلعة إن الرئاسة المصرية كانت مترددة باتخاذ قرار تنظيم جنازة عسكرية للرئيس الراحل   •

هاتفياً جاء من اإلمارات حسم األمر وجعل الرئيس السيسي يقرر تنظيم  صاالً لكن ات محمد حسني مبارك، 

 )العربي الجديد( جنازة عسكرية.

أفاد مصدر في وزارة الري المصرية بأنه ليس لدى القاهرة أي معلومات بشأن عدم حضور إثيوبيا   •

 (RT)  .النهضة في واشنطنالجتماع جديد حول سد  

انيا غادر، الثالثاء، إلى الواليات المتحدة  مائية السودانية، أن وفدا سودأعلنت وزارة الري والموارد ال •

ثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل  مصر وإ للمشاركة في محادثات مع

 )سكاي نيوز(  .األزرق

عاصمة الخرطوم،  شارك عشرات السودانيين، الثالثاء، في وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء بال  •

بوقف التفاوض حول سد "النهضة" اإلثيوبي فوًرا، ومحاسبة وفد التفاوض   لتقديم مذكرة تطالب

 )االناضول( .السوداني

قالت حركات مسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان، إنها توصلت الثالثاء مع الحكومة االنتقالية إلى   •

 )العربي الجديد(  .ر في الخدمة المدنيةفي تمثيل أبناء دارفو  اتفاق على معالجة الخلل

 : واللبناني  العراقي انالشأن 

قدم البرلمان العراقي، الثالثاء، طلًبا إلى القضاء إلجراء تحقيق “فوري” مع رئيس الوزراء المكلّف،   •

)رأي   وجود مخطط لمنع تمرير حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.محمد عالوي، بشأن زعمه 

 اليوم(

نعيم قاسم، عن معارضته إلدارة صندوق النقد الدولي لألزمة   "،نائب األمين العام لـ "حزب للا  ربأع •

 ( RT) .بالدهالمالية في 
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 الشأن السوري: 

  رصيده، " إلى واصل الجيش السوري عملياته الليلية في ريف إدلب الجنوبي ليضيف بلدة "حزارين  •

لدات والقرى جنوب "جبل  ة وحلفائها بعشرات الب على مسلحي جبهة النصر اإلطباقمقتربا بذلك من 

 )سبوتنيك( ."الزاوية

قال وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، إن النظام السوري لن يستطيع أن يحقق نصرا عسكريا في   •

 )االناضول(.إن بالده تعمل مع تركيا لرؤية ما يمكنها فعله حيال ذلكهجماته على إدلب، قائال  

 : الخليجي انالشأن 

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الثالثاء، إن   •

ً أن "كل خطوة إيجابية تجاهنا سنقابلها  بالده منفتحة تجاه  المفاوضات مع دول الحصار، مضيفا

 )العربي الجديد( بخطوتين".

 )سبوتنيك( .11 إلى كورونا  روسي بف صاباتإلا عدد  ارتفاع الثالثاء، ة،ي ت ي الكو الصحة وزارة  أعلنت •

 الشأن المغاربي: 

حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثالثاء، السلطات الصحية في البالد بضرورة توخي أقصى  

)سكاي   .تفشي فيروس كورونا، في أول تعليق له بعد تأكد إصابة إيطالي في الجزائر بالفيروسدرجات الحذر لمنع 

 (نيوز

% من المشاركين في استطالع تضمنه تقرير حول  89كشف "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، اإلثنين، أّن 

 )العربي الجديد( .المغاربي"، قالوا إّن الحدود بين المغرب والجزائر يجب أن يُعاد فتحها"االندماج 

 الشأن الدولي: 

  االستعداد  مرحلة  في  العالم دول تكون أن البد  ولكن حاليا،  الوباء  إعالن  المبكر من :العالمية الصحة منظمة •

 ( bbc ).االحتمال لهذا

 .)سبوتنيك(ألفا 78 تجاوزت واإلصابات  شخصا 2715 إلى الصين في كورونا  بسبب الوفيات ارتفاع •

 )األناضول(.  إصابة  323  إلى ترتفع واإلصابات11  إلى إيطاليافي   كورونا  وفيات ارتفاع •

  ت وقال .للبالد الرئيسي البر  على  تسجيلها تم كورونا،"  بفيروس إصابة حاالت ثالث  أول عن إسبانيا أعلنت •

  بعد  بالفيروس برشلونة،  في  مقيمة ،  سيدة أن  أكدت  االختبارات إن  كتالونيا إقليم في الصحية السلطات

 )روسيا اليوم( .إيطاليا لشمال زيارتها
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 مرتبطة جميعها تبدو والتي أراضيها، لىع كورونا بفيروس إصابات ظهور عن أوروبية دول عدة أعلنت •

  زاروا  بأشخاص تتعلّق اإلصابات  أن وسويسرا وكرواتيا  النمسا  وأكدت  .إيطاليا في  المتزايد بالتفشي

 ( bbc ).مؤخراً  إيطاليا

"العالم ليس مستعدا لمواجهة  قال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين بروس آيلوورد إن  •

واعترف وزير الصحة األميركي ألكيس آزار أن مخزون بالده من الكمامات "ال   ا"،انتشار فيروس كورون 

 )ق.الجزيرة(يكفي للتصدي لتفشي الفيروس.

، لجمع  CGI Groupاستعان مقربون من نتنياهو، بخدمات شركة االستخبارات التجارية الخاصة  •

نتس، في إطار الحملة  أن تورط رئيس قائمة "كاحول الفان" بيني غا شأنها  من  معلومات محرجة 

 ،الميادين(48)عرباإلعالمية التي تسبق انتخابات الكنيست.

  أمن  بحماية ووعد بالعنصري، نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية الحكومة  رئيس بيرني ساندرز السناتور وصف  •

 (أحرونوت يديعوت) ".الفلسطينيين مطالب تجاهل  دون إسرائيل،

شح األوفر حظاً حتى اآلن لتمثيل الديمقراطيين في االنتخابات  وّجه السيناتور بيرني ساندرز، المر •

لحزبه، بعد تصريحات وِصفت بـ"الخطيرة" امتدح فيها النظام الكوبي بزعامة   ضربة محبطة  الرئاسية،

 )العربية نت( الراحل فيدل كاسترو.

قراطي بيرني هاجم جون بولتون، المستشار السابق للرئيس األمريكي دونالد ترامب، المرشح الديم •

إن ساندرز ربما يجعل   مؤتمر اللوبي اإلسرائيلي بواشنطن، وقال بسخرية ساندرز بسبب رفضه حضور 

 )القدس العربي(البرلمانية إلهان عمر وزيرة للخارجية.

تم اعتقال رجل من والية أركنساس بتهمة محاولة تفجير سيارة خارج مقر وزارة الدفاع األميركية   •

 )سكاي نيوز(  .مسؤولون فيدراليون، الثالثاءأفاد  )البنتاغون(، حسبما

 
 2020-2-25 ربعاءاال المسائي

 

 الشأن األردني: 

قال العاهل األردني الملك عبدللا الثاني إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية  •

مشددا جاللته على ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية  صيف هذا العام، 

 )عمون( السياسية.
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 الشأن المصري: 

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الحداد ثالثة أيام، لوفاة الرئيس األسبق حسني مبارك، الذي وافته  •

 ()سبوتنيك .الثالثاء المنية، اليوم

رة الدولي، خالل الساعات القليلة القادمة، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا  يشهد مطار القاه •

الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، إلى القاهرة لتشييع جثمان   الستقبال عدد من

 ()مصراوي.الرئيس مبارك

 الشأن العراقي: 

صفه بـ"المخطط" إلفشال تمرير كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق عالوي عما و •

باهظة للنواب بسبب عدم القدرة على االستمرار بالسرقات، ألن الوزارات  حكومته عن طريق دفع مبالغ 

 )ق.العربية( .ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين

شهدت ساحات وميادين جنوبي ووسط العراق فضال عن العاصمة بغداد، اليوم، تظاهرات حاشدة شاركت   •

العراقيين بينهم طالب جامعات ومدارس، واتحادات ونقابات عمالية مختلفة، استجابة  ها أعداد كبيرة من في 

 )العربي الجديد(  لدعوات أطلقها ناشطون.

 الشأن السوري: 

قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو: نحتاج إلى وقف إطالق نار دائم في إدلب واستئناف للمسار   •

 ()سبوتنيك ."السياسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثالثاء، إنه لم يتم التوصل حتى اآلن إلى اتفاق كامل على عقد   •

 .الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا تتناول الصراع في إدلب بسورياقمة مقترحة في 

 )ق.العربية(

ديث بشأن اتصاالت ثنائية بين أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ال يوجد ح •

بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في الخامس من شهر آذارالمقبل  الرئيس الروسي فالديمير 

 )رأي اليوم( بشأن مسألة التسوية السورية.

رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، الثالثاء، الدعوات إلى وقف هجوم الجيش السوري   •

 .إدلب شمال غربي سوريا، وقال إن ذلك سيكون بمثابة "استسالم لإلرهابيين"في  المدعوم من موسكو

 )سكاي نيوز( 
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أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية، اليوم الثالثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة  •

 ( RT) .منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقيللقوات التركية في 

 والمغاربي:   الخليجي ناالشأن 

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثالثاء، عددا من األوامر الملكية، تشمل تغييرات في أسماء بعض   •

 )واس(  .الوزراء والوزارات

يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرياض غدا االربعاء في زيارة رسمية إلى   •

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد االمير   يلتقي خاللها السعودية تستغرق عدة أيام 

 ( DW) محمد بن سلمان .

قالت وزارة الصحة في سلطنة عُمان على حسابها في تويتر، الثالثاء، إن السلطنة سجلت حالتي إصابة   •

 ي نيوز()سكا .كورونا المستجد، ليصل العدد اإلجمالي لإلصابات في البالد إلى أربعةجديدتين بفيروس 

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثالثاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،   •

 )العربي الجديد( راهنة، وذلك خالل زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يوماً واحداً.التعاون الثنائي وقضايا 

بين بالده وقطر حول كافة القضايا اإلقليمية،   قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه ثمة توافق تام •

  صحفية مشتركة مع أميرقطر، تميم بن حمد، الذي وصل الجزائر، اليوم الثالثاء.  جاء ذلك خالل ندوة 

 ()سبوتنيك 

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الثالثاء، أن مسودة التعديل الدستوري المرتقب التي يعكف خبراء قانون على   •

 ()األناضول هزة في غضون أسبوعين.جا  إعدادها، ستكون 

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، أنه يجب على الليبيين تبادل الحديث المشترك، بكل   •

 ()سبوتنيك  .مشكلة التشكيالت المسلحة شفافية، بخصوص معالجة

يشنه خليفة  أعرب السراج، عن "ألمه" من "عجز" الجامعة العربية عن عقد جلسة لبحث العدوان الذي •

 ()األناضول .طرابلسحفتر على العاصمة  

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثالثاء، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، حيث تدعم تركيا   •

 )رويترز( دوليا، ومقرها طرابلس.الحكومة المعترف بها 

 : الدولي الشأن  
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رلين السينمائي “برليناله” دعم المرشح الديمقراطي  أعلنت هيالري كلينتون اليوم الثالثاء في مهرجان ب  •

سيقدمه حزبها لخوض االنتخابات الرئاسية األمريكية في تشرين ثان/نوفمبر  للرئاسة األمريكية الذي 

 (DW) القادم.

قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، اليوم الثالثاء، إن واشنطن قلقة للغاية من أن تكون إيران قد   •

 ( RT) .بشأن انتشار فيروس "كورونا" في البالدفاصيل حيوية أخفت ت 

طلب أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني، من المدعي العام، فتح تحقيق بشأن أعداد   •

والتي أعلن عنها أمس النائب أحمد أمير آبادي فراهاني وإعالن النتيجة  الوفيات في مدينة "قم"، 

 )رويترز( .للشعب

اسم وزارة الصحة اإليرانية للتلفزيون الرسمي إن الوزارة حثت المواطنين، الثالثاء، على  قال متحدث ب  •

  16ارتفاع عدد حاالت الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في البالد إلى البقاء في منازلهم بعد 

 )الخليج( .حالة

أكد النائب يما أصيب نائب وزير الصحة اإليراني إيراج حريرجي، بفيروس "كورونا" المستجد، ف •

أمل كبير في   هليس لدي  وقال إنهيروس، افال، إصابته ب صادقيمحمود اإلصالحي عن مدينة طهران، 

 سكاي نيوز(،)العربية نتاالستمرار بالحياة في هذا العالم".

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، اليوم الثالثاء، مع وزير خارجية جمهورية فنزويال   •

 ()سبوتنيك  .أرياسا، الوضع في البالد وتأثير العقوبات خورخي  البوليفارية،

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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