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 2021-6-20 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 بالتعاون مع مركز االعالم في أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطيني مالعن يصدر 

 : العربين الشأ 

ال  • الرئيس  اي،  مصرأعلن  الفتاح  ولسيسيعبد  بالده  تمسك  ورفضها سوريا  بوحدة قبرصو اليونان،   ،

 )الشرق االوسط، روسيا اليوم، وكاالت( . الواقع هناكمحاوالت فرض األمر 

برايس بشأن المفاوضات السورية:"من الضروري أن يشارك  ارجية االمريكية نيد  قال المتحدث باسم الخ •

السوري بما    النظام  جنيف  في  بناء  بشكل  في والمعارضة  عليها  المنصوص  السياسية  العملية  مع  يتفق 

 ".)عبر تويتر( 2254قرار مجلس األمن رقم  

المباش • غير  للمفاوضات  األميركي  الوفد  رئيس  بيروت،  الى  امس،  لبنان وصل  بين  الحدود  لترسيم  رة 

 )الجديد، وكاالت(  .هولشتاين، على رأس وفدوالعدو اإلسرائيلي آموس 

اإلسرائيلية أعلنت   • ولي عهد  الخارجية  أن  ظبي،  اإلسرائيلي،  أبو  الوزراء  رئيس  دعا  زايد،  بن  محمد   ،

بينيت بزيارة  نفتالي  للقيام  إلى  ،  أولى  الخارجية  .اإلمارات رسمية  ا  )حساب  في  اإلسرائيلية  بالعربية  لناطق 

 "تويتر"(

عبدهللا   • جمع  الذي  االجتماع  إن  اإلمارات  لدى  المعين  إسرائيل  سفير  حايك،  أمير  وزير قال  زايد  بن 

ويائير   باإلمارات،  توقيع  الخارجية  االتفاق على  قد شهد  الماضي  يونيو  إسرائيل في  البيد وزير خارجية 

 )وام(  .ن البلدينإتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بي

 

 الشأن الدولي:

نيد • توماس  تعيين  على  الماضية،  الليلة  األميركي،  الشيوخ  بمجلس  الخارجية  العالقات  لجنة  يس،  وافقت 

 )صحيفة هآرتس العبرية، القدس دوت كوم(  .لدى إسرائيلسفيًرا للواليات المتحدة 

لإلنضمام إلى   أوكرانيا  أنه "ال توجد دولة ثالثة لديها حق الفيتو على تطلعات  ميركيوزير الدفاع األ أكد •

 روسيا  ، عندما سئل عن إعتراضاتكييفصحفية أدلى بها بشأن زيارته إلى  وجاء ذلك في إفادة    الناتو

 ()النشرة  .على إنضمام أوكرانيا للناتو

اإل • المسلحة  للقوات  العامة  األركان  رئيس  إلىيرانأشار  زيارته  أن  إلى  باقري،  محمد  اللواء   روسيا  ية، 

 ()النشرة .لشراء األسلحة الروسية موسكو الموقعة مع الهدف منها تفعيل العقود

وبات األميركية قد يحرم اإليرانيين من حقوقهم  حذر خبراء من األمم المتحدة من أن االمتثال المفرط للعق •

بفرض عقوبات على طهران   األساسية في مجال التزامها  فيه واشنطن  الذي جددت  الوقت  في  .  الصحة، 

 يرة( )الجز

وقت  • أي  من  أكثر  القلق  ويثير  تقدماً  أكثر  النووي  إيران  برنامج  أن  البريطانية  الخارجية  وزارة  أكدت 

ة لشؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، أن إيران فشلت  الخارجي  مضى، وأضاف وزير

 )العربية( في االلتزام باالتفاق النووي. 
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تركيا لالنضمام لالتحاد األوروبي وصلت إلى طريق مسدود في ظل  أكدت المفوضية األوروبية أن مساعي   •

ر انتقاداً منذ بدأت أنقرة محادثات  شديدة، جاء ذلك في تقرير المفوضية السنوي األكث  إخفاقات ديمقراطية

 )العربية(  عاماً. 16االنضمام للتكتل قبل  

 )ميديا الين األمريكية( .الشهرل نهاية من المتوقع أن يكون للوكالة اليهودية في إسرائيل رئيس جديد بحلو •
 

 2021-10-19 ثالثاء لالمسائي ا

 

 : العربيالشأن 

وليبيا  • تونس  كل من  إلى  زيارة  الثالثاء،  اليوم  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  الغيط،  أبو  أحمد  يبدأ 

 )روسيا ليوم(  .تعقد في الدولتينللمشاركة في اجتماعات 

وستلتقي  • يومين،  تستمر  تونس  إلى  زيارة  اليوم  شيرمان،  ويندي  األميركي،  الخارجية  وزير  نائبة  تبدأ 

التونسي الرئيس  المسؤولين  شيرمان  إلى عدد من  إضافة  الجرند،  الخارجية عثمان    . قيس سعيّد ووزير 

 )العربية( 

إلى حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه، سمير    وجه أمين عام "حزب هللا" اللبناني، حسن نصر هللا، رسالة •

 )روسيا ليوم(  ."أحداث الطيونة األخيرة، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم أن "يتأدبوا جعجع، على خلفية 

  الرئاسة  باسم  المتحدث  بحسب  واليونان،  وقبرص  مصر  بين  الثالثية  القمة  جلسات  اليوم  أثينا   في  انطلقت •

  مع   منفصلة،  محادثات،  اليوم  أثينا   إلى  وصوله  فور   أجرى  لمصريا   الرئيس  وكان  راضي  بسام  المصرية

 )االهرام(  .قبرص ورئيس اليونان، وزراء رئيس

 أن  اليوم،  واليونان،  وقبرص  مصر  بين  ثالثية  قمة  أعقب  صحفي  مؤتمر  خالل   ،المصري  الرئيس  قال •

  شرق   منطقة  في  سيما،ال  والدولية،  اإلقليمية  التطورات  لمناقشة  طيبة  فرصة  بمثابة  كان  اليوم  اجتماع

 )الشرق االوسط، المصري اليوم(  .المتوسط

واألوسط   الشرق  في  الصراع  لب  هي  الفلسطينية  القضيةإن  "  ،المصري  الرئيس  قال •   دولة   قيام  ندعم، 

 ".)سكاي نيوز( الشرقية القدس وعاصمتها   67  حدود على فلسطينية

 

 الشأن الدولي:

. )موقع ت متقدمة لتوقيع اتفاق للتطبيع مع جزر القمرقالت مصادر عبرية أمس، إن اسرائيل تدير اتصاال •

 االماراتي(  24واينت العبري، 

مليار دوالر( لتعزيز قدراتها على    1.5مليارات شيكل )   5وافقت الحكومة اإلسرائيلية على ميزانية بقيمة   •

 ، الشرق األوسط أونالين( 12)القناة  .اإليرانيضرب البرنامج النووي 

البحري • سالح  المتوسط  اختتم  البحر  في  قطاعاته  كافة  على  أمس  أطلقها  مفاجئة  مناورات  اإلسرائيلية  ة 

وقال األحمر،  السنوية،    والبحر  المناورات  ضمن  مجدولة  كانت  التدريبات  هذه  إن  اإلسرائيلي  الجيش 

 )الجزيرة(  .وجاءت لتختبر مدى االستعداد

ت • السلطوية  األنظمة  رئيسي "إن  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  المجتمعات  قال  على  هيمنتها  إلى فرض  سعى 

المضي في الوحدة"، واكد أن "االستكبار العالمي سعى إلى بث الفتنة بين المسلمين    اإلسالمية لمنعها من

 فلسطين اليوم(  )ق. .وزرع الجماعات المتطرفة
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اإلسالمية • الدول  في  الضعيفة  الحكومات  دعم  العالمي  االستكبار  "أن  اإليراني،  الرئيس  قال  لتنفيذ    رأى 

 فلسطين اليوم(  )ق. الصهيوني". مصالحه ومصالح الكيان

تأتي عقب فشل   • أفغانستان زلماي خليل زاد من منصبه، في خطوة  إلى  المتحدة  الواليات  استقال مبعوث 

  أنه  من   الرغم   وعلى   السلطة   على   طالبان  حركة  سيطرة  منع   في   أشهر  خالل   بذلها   التيالمساعي الدبلوماسية  

 ( france24) . عن جهوده  تقالتهاس  كتاب في دافع

حتى اليوم أن عدد الوفيات جراء االصابة  "  كورونا "   بينت أحدث اإلحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة •

بلغ   االجمالية    922ونحو    ماليين  4بالفيروس  اإلصابات  تبلغ حصيلة  فيما  وفاة،  وما    241ألف  مليونا 

 رس( بفرانس )  .ألف اصابة 929يقارب من  

 

 امكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي ب  لالطالع على المزيد من االخبار
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