المشهد االخباري العربي والدولي 2021-11-22
يصدر عن المكتب اإلعالمي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز االعالم
الشأن السوداني:
• باشر رئيس الوزراء السوداني ،عبد هللا حمدوك ،مساء األحد ،مهامه بمكتبه في الخرطوم ،بعد ساعات من
توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش ،عبد الفتاح البرهان ،فيما رحبت مصر والسعودية والكويت واإلمارات،
مساء األحد ،بتوقيع االتفاق (.العربي الجديد)
• نقل تلفزيون الجزيرة عن رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك قوله إن االتفاق الذي أبرمه مع الجيش في
وقت سابق اليوم األحد يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية( .سبوتنيك)
• جدد تجمع المهنيي ن السودانيين والحزب الشيوعي ،األحد ،رفضهما التفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد
الفتاح البرهان ،ورئيس الحكومة االنتقالية عبد هللا حمدوك ،في محاولة إلنهاء األزمة في البالد( .وكاالت)..
• أبدت قوى غربية ترحيبها باالتفاق السياسي في السودان ،الذي نتجت عنه عودة عبد هللا حمدوك رئيسا
للوزراء في "حكومة انتقالية بقيادة مدنية" ،مطالبة باإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين( .سكاي نيوز)
• قال بيان مشترك صادر عن دول الترويكا ،الواليات المتحدة وبريطانيا والنرويج ،إلى جانب االتحاد األوروبي
وسويسرا وكندا ،إن هذه القوى ترحب باالتفاق "في انتظار إجراء االنتخابات"( .سكاي نيوز)
• قال نائب رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)،
إن االتفاق السياسي األخير "عبر عن مبادئ وأهداف الثورة"(.سكاي نيوز)
• بعد توقيع االتفاق السياسي في السودان ،دعا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ،األحد ،لتضافر
الجهود الدولية واإلقليمية لدعم االنتقال بالسودان( .ق.العربية)
• أطلقت السلطات السودانية سراح  4معتقلين سياسيين بينهم عمر الدقير وياسر عرمان ،بينما أكد رئيس
الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي إلنجاح
الفترة االنتقالية( .ق.الجزيرة)
• قالت وكالة األنباء السودانية إن خدمة اإلنترنت تعود تدريجيا عبر جميع شركات االتصاالت ،بعد أن ظلت
مقطوعة منذ  25أكتوبر/تشرين األول الماضي حين حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء
وأعلن حالة الطوارئ( .ق.الجزيرة)

الشأنان األردني واللبناني:
• قال رئيس الوزراء األسبق ،رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ،سمير الرفاعي ،إنه غير
مستعد لمناظرة رجل األعمال المثير للجدل حسن اسميك( .جفرا)
• طالب حزب “جبهة العمل اإلسالمي” أكبر أحزاب المعارضة ،الحكومةَ األردنية بكشف حقيقة األنباء حول
التوصل التفاق (أردني إسرائيلي إماراتي) بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي إلسرائيل( .القدس العربي)
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• أكد الرئيس اللبناني ميشال عون موقف بالده الحريص على إقامة أفضل العالقات مع الدول العربية
الشقيقة ،السيما السعودية ودول الخليج ،مشددا على متابعته الشخصية لحل األزمة المستجدة( .النشرة)
• وصف رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سعد الحريري بالده بـ"الدولة التي تقف على حدود جهنم"،
معتبرا أن حروب اآلخرين على أرض لبنان أوصلته إلى هذا الحال( .موقعه بتويتر)
الشأنان السوري والعراقي:
• أعلن " المجلس اإلسالمي السوري" السبت تعيين الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي مفتيا لسوريا ،بعد
أيام من إلغاء رئيس النظام في سوريا بشار األسد لهذا المنصب "السنُي" الذي كان يشغله أحمد حسون
المؤيد للنظام( .عربي)21
• أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه التدخل في عمل المفوضية العليا لالنتخابات،
مشيرا إلى أن البعض يريد تغيير نتائج االنتخابات( .ق.العربية)

الشأنان الخليجي واليمني:
• ظهر أمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح في فيديو بمقر الديوان األميري ألول مرة ،بعد شائعات
عن تدهور وضعه الصحي في األيام القليلة الماضية)RT( .
• كشفت مبادرة يمنية مستقلة ،عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط
اإليراني وغسل األموال لصالح تمويل ميليشيا الحوثي في حربهم ضد القوات الشرعية ،بدعم إيراني غير
محدود( .ق.العربية)
• أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ،أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية حاولت
استهداف مطار نجران جنوب السعودية( .ق.العربية)

• أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن ثقته األحد بأن مدينة مأرب االستراتيجية ،آخر
معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البالد ،ستبقى تحت سيطرتها ،مشيرا إلى “تقدّم” يحققه
الجيش)AFP( .
الشأن المغاربي:
• أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي ،محمد المنفي ،التزام المجلس أمام الشعب والعالم بإجراء االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن ،وفي موعدها لضمان استقرار ليبيا( .ق.العربية)
• تقدم رئيس الحكومة الليبي ة عبد الحميد الدبيبة بأوراق ترشحه لالنتخابات الرئاسية في مقر مفوضية
االنتخابات بالعاصمة طرابلس ،بينما طالب المدعي العام العسكري مفوضية االنتخابات بوقف إجراءات ترشّح
سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر( .ق.الجزيرة)
• أعلنت حركة الشعب رفضها لقرار الرئيس التونسي إلغاء القانون عدد  38المتعلق باالنتداب االستثنائي لمن
طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية( .عربي)21
• قال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن للرئيس التونسي قيس سعيد إن بالده ستواصل دعمها لتونس
عندما ت ُضبط مواعيد اإلصالحات التي يتحدث عنها الرئيس التونسي ،فيما قال سعيد إن هناك إعدادا للخروج
من التدابير االستثنائية(.ق.الجزيرة)
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الشأن الدولي:
• أفادت هيئة البث اإلسرائيلية "كان" بأن شرطة حرس الحدود اإلسرائيلية رفعت حالة التأهب في القدس،
بسبب مخاوف من عمليات فردية على غرار التي وقعت صباح األحد في البلدة القديمة)RT( .
• أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو رفضه مواصلة المفاوضات مع المعارضة ،حتى ترد الواليات
المتحدة على اختطاف مواطنه أليكس صعب)RT( .
• أعرب رئيس بلدية القدس المحتلة اإلسرائيلي موشيه ليؤون ،عن أمله في أن يستتب "الهدوء واألمن في
المدينة المقدسة ،وأن تستمر في العيش بهدوء" ،وفق ما نقلته هيئة البث اإلسرائيلية "كان"(.عرب)48
• شدد رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" المتطرف بتسالئيل سموتريتش ،على أنه "يجب شجب الداعمين
لإلرهاب وليس ضمهم إلى الحكومة" ،في إشارة إلى حزب "القائمة العربية الموحدة" الذي يشارك في
االئتالف الحكومي اإلسرائيلي( .عرب)48
• قالت صحيفة عبرية ،األحد ،إن إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل لتجديد عضويتها
في منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)( .يسرائيل هيوم)
• صادقت الحكومة اإلسرائيلية ،مساء األحد ،قانون تحديد والية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بثماني سنوات،
بعد أن كانت صادقت عليه األسبوع الماضي الهيئة الوزارية لشؤون التشريع( .تايمز اوف اسرائيل)
تحذيرا لإلسرائيليين،
• أصدرت ما يسمى مقر “قيادة مكافحة اإلرهاب” في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي،
ً
بعدم السفر إلى تركيا في ظل مستهوى التهديد المرتفع بشأن مخاطر فورية من شن هجمات “إرهابية”.
(مصراوي)

• اعرب المدير العام لوزارة الصحة اإلسرائيلية نحمان آش عن اعتقاده بان نجاعة الجرعة الثالثة من
اللقاح المضاد للكورونا ستنخفض مع مرور الوقت اذ انه ال يمكنها ان تبقى على نفس المستوى بشكل
دائم)I24( .
• اندلعت صدامات األحد أثناء تظاهرة مناهضة للتدابير الجديدة الرامية إلى مكافحة كوفيد 19-في بروكسل،
حيث شارك بحسب الشرطة ،عشرات آالف األشخاص في التج ّمع ،وذلك غداة ليلتين شهدتا أعمال شغب في
هولندا وتظاهرات حاشدة في النمسا)AFP( .

• قال قائد سالح البحرية بالحرس الثوري اإليراني ،األدميرال علي رضا تنكسيري إن بحرية الحرس
الثوري قدمت ”  9شهداء” في معارك مباشرة مع األمريكيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج( .رأي
اليوم)

• لقي شخصان على األقل حتفهما واصيب العديد من المارة بجروح خطيرة عندما اندفعت سيارة رياضية متعددة
االستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون صوب أحد عروض عيد الميالد في واوكيشا بوالية ويسكونسن
األمريكية( .القدس العربي)

المسائي االحد 2021-11-21
الشأن العربي:
• وقع رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك ،اليوم ،على إعالن سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح
البرهان ،أكّدا فيه أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية األساسية الستكمال الفترة االنتقالية في
السودان(.وكاالت)..
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• رفض "تجمع المهنيين السودانيين" االتفاق السياسي المبرم اليوم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان
ورئيس الوزراء عبد هللا حمدوك ،واصفا إياه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة االنقالب"(.وكاالت)..
• أفادت الرئاسة التونسية بأن رئيس الدولة قيس سعيد تلقى مساء السبت اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن بحث خالله الطرفان األوضاع في تونس إلى جانب مواضيع أخرى)AFP( .
• بجهود مشتركة بين جهازي االستخبارات التركي والقطري ،تم إنقاذ  7مواطنين أتراك كانوا محتجزين في
شرق ليبيا منذ نحو عامين بسبب مزاعم ال أساس لها( .الحرة)
الشأن الدولي:
• ذكرت مصادر عبرية ،ان رئيس جهاز األمن العام "الشاباك" ،رونين بار ،زار مؤخرا ،األردن ،بعد
زيارات مماثلة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة وإلى مدينة رام هللا( .يسرائيل هيوم)
• أوعز رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،بزيادة اليقظة خشية وقوع هجمات أخرى بالقدس ،بعد
مقتل إسرائيلي وإصابة  3آخرين أحدهم حاخام وجروحه حرجة ،بعملية إطالق نار نفذها فادي أبو شخيدم
من مخيم شعفاط قرب باب السلسلة(.النجاح)
• وصف وزير الجيش االسرائيلي بيني غانتس ،عملية القدس التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم قرب باب
السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،بقوله "إن القوات على األرض أحبطت هجوما أكثر خطورة
بكثير"(.سما)
• استنكر نشطاء في أراضي الـ 48إدانة عضو الكنيست عن حزب العمل ابتسام مراعنة العملية المسلحة
بمدينة القدس التي عبر وصفها للشهيد المنفذ فادي أبو شخيدم بـ “القاتل الحقير( ”.سما)
• قال رئيس القائمة العربية الموحدةمنصور عباس ،إن القائمة ومنذ عقود ،عارضت وأدانت وعملت على
منع إلحاق األذى باألبرياء من كال الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وأضاف بأنه عندما يتعلق األمر
بالمدنيين األبرياء ،لطالما دعت "راعام" إلى الحفاظ على قدسية الحياة ،وتجنب أي شكل من أشكال
العنف ،والسعي للعيش سويا بسالم وأمن وشراكة وتسامح( .عرب)48
• حث الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان اليوم األحد مستجدات
مؤخرا الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
الوضع في جنوب القوقاز ،في ظل تصعيد عسكري شهدته
ًّ

لالطالع على المزيد من االخبار بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي
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