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 2021-11-23 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 بالتعاون مع مركز االعالم في أوروبا   كتب اإلعالمي الفلسطيني مالعن يصدر  

 : ردنيالشأن األ

من  • أعلن  ما  مستنكرة  االسرائيلي،  االحتالل  مع  التطبيع  أشكال  كافة  األردنيين  المهندسين  نقابة  ادانت 

األردن بين  عامة  ب  "نوايا"  عربيةواسرائيل  ومياه  رعاية  طاقة  لمشاريع  جدوى  بدراسات  البدء  حول   ،

 )الجزيرة(  .مشتركة، اإلثنين، ضمن معرض دولي

ردني الملك عبدهللا الثاني، االثنين، مباحثات مع أخيه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى  عقد العاهل األ •

مملكة ملك  خليفة،  التاريخية  آل  األخوية  العالقات  تناولت  المستجدات   البحرين،  وآخر  البلدين،  بين 

 (وكاالت..) .اإلقليمية

الملكية • اللجنة  القانونية، مخرجات  لجنته  إلى  النواب  المتمثلة    أحال مجلس  السياسية،  المنظومة  لتحديث 

، مع  2021الدستور األردني، واألحزاب السياسية، واالنتخاب لمجلس النواب لسنة بمشاريع قوانين تعديل 

 )الدستور( تعجال.إعطائها صفة االس

دعت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إلى إجراء تحقيق بعد تقرير أفاد بأن مصر أساءت  •

مخابرات فرنسية سرية، كان هدفها تعقب مسلحين جهاديين، الستهداف مهربين على  تخدام معلومات  اس

 )رويترز(  الحدود الليبية وقتل مدنيين.

اليوم،  أّكد رئيس تحالف »الفتح« • العامري،  إلغاء  ، هادي  االقتراع سيُحدث   18أّن  المئة من محّطات  في 

 ( األخبار اللبنانية) .تشرين األول الماضي 10ريعية، التي أُجريت في االنتخابات التشتغييراً جذرياً في نتائج 

نتحل صفة الهيئة  أغلقت مديرية األمن واالنضباط في هيئة الحشد الشعبي العراقية االثنين مقرا "وهميا" ي •

 ( RT) .عدن شمالي العاصمة بغدادفي منطقة ساحة 

ه نظيره اللبناني عبد هللا بو حبيب أن موسكو  أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بعد استقبال  •

لبنان صوراً   انفجار مرفأ بيروت في  سّلمت  الروسية قبل  الصناعية  وبعده    2021آب    4التقطتها األقمار 

 )األخبار(  في التحقيقات. الستخدامها 

معه • أجرتها  مقابلة  في  حبيب  بو  عبد هللا  اللبناني  الخارجية  وزير  دعو RT أكد  تلقى  إذا  أنه  لزيارة  ،  ة 

 (RT) .للسفر مباشرة اآلن ومن موسكو"السعودية، فإنه "مستعد 

التعاون لدول الخليج، في الرياض اجتماعاً قرر فيه   • الدفاع المشترك في مجلس  التنسيق في  عقد مجلس 

 ( عكاظ ) .وافتتح مقراً جديداً للقيادة العسكرية الموحدة بالعاصمة السعودية»المجال الدفاعي«، 

، إغالق باب الترشح لالنتخابات الرئاسية المقررة  نية العليا لالنتخابات في ليبيا وضية الوطأعلنت المف •

في مراكز إداراتها االنتخابية  سبوعينمرشحاً على مدى أ  98تلقّت أوراق من نهاية الشهر المقبل، بعدما 

 ( وكاالت..) .الثالثة، في طرابلس وبنغازي وسبها 

لدر • واشنطن  معهد  في  الباحث  كانون  حذر  انتخابات  تؤدي  أن  من  فيشمان  بن  األدنى  الشرق  اسات 

 )القدس العربي(  .في ليبيا األول/ديسمبر إلى حرب أهلية 
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بلين • أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  نالتقى  المغربي  نظيره  واشنطن  في  االثنين  يوم  بوريطة،  كن  اصر 

 (AFP) .الثنائية بين البلدينوبحثا سبل تعميق العالقات 

الجيش  قالت   • قائد  دبّره  الذي  االنقالب  إن  المهدي،  الصادق  مريم  المستقيلة،  السودانية  الخارجية  وزيرة 

"كان   البرهان  الفتاح  دعمعبد  حاولت  مصر  أن  مضيفة  إسرائيل"،  باستثناء  كّله،  العالم  من  ه مدانًا 

 )العربي الجديد( بالبداية، لكنها لحقت بالموقف األميركي.

 

 :الدوليالشأن 

تب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن "وزارة الخارجية األمريكية تنشر معلومات أكد المك •

 (RT)."األراضي الروسية لغزو عسكري ألوكرانيا القوات على  كاذبة حول تركيز

تنفيذ روسيا هجوما جديدا على بالده،   • اإلثنين، إن احتمال  الخارجية األوكراني دميترو كوليبا،  قال وزير 

 )االناضول( .وقدرة شركائها لق بقوة أوكرانيا يتع

ب عن قلقها النتشار القوات  أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس أن بالده عندما تعر •

 ( رويترز ) .أوكرانيا، ال تستند فقط إلى بيانات سرية، ولكن لمعلومات منشورة أيضا  الروسية على حدود

األبيض، جين بساكي، االثنين، أن الرئيس األمريكي جو بايدن يعتزم الترشح    أكدت المتحدثة باسم البيت •

 )سبوتنيك(   .2024لوالية ثانية في عام 

يفة “وول ستريت جورنال” اإلثنين أن الصين اختبرت هذا الصيف صاروخا أسرع من الصوت  ذكرت صح  •

على   بدوره  الواليا قادرا  تمتلكها  ال  تقنية  وهي  الجو،  في  مقذوف  حاليا. إطالق  روسيا  وال  المتحدة   ت 

(AFP ) 

اخت • عن  تحدثت  إعالمية  تقارير  جيان  لي  تشاو  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  الصين نفى  بار 

 ( رويترز) .مركبة انزالقية تفوق سرعتها الصوت بخمسة أضعاف صاروخا فائق السرعة من

ات المتحالفة معها تمكنت من االستيالء  أكدت مصادر مطلعة أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" والقو •

مدينة شواروبيت،   بعد  على  فيما    230على  أبابا،  أديس  العاصمة  من  أ كيلومتراً  رئيس  أعلن  أحمد،  بي 

 )العربي الجديد(  .الوزراء ، مشاركته في قتال الجبهة

قرارات خفض  قال الرئيس التركي طيب أردوغان، إن بالده تخوض حرب استقالل اقتصادية تعقيباً على   •

التي تشهدها أسعار صرف الليرة أمام العمالت األجنبية، حيث هبطت الليرة مجدداً أسعار الفائدة والتقلبات  

 )القدس العربي( مستوى تاريخي جديد.إلى 

ألمانيا والدنمارك   • إلى  السفر  بعدم  األمريكيين  األمراض والوقاية منها  لمكافحة  األمريكية  المراكز  أوصت 

 ( سكاي نيوز) .اإلصابات بفيروس كورونا في هذين البلدين وتيرةبسبب ارتفاع 

العظمى • الغالبية  على  أن  سبان،  ينس  األلماني  الصحة  وزير  ضد    أكد  للتطعيم  يخضعوا  أن  األلمان  من 

 (DW) .يموتوا قبل نهاية الشتاء كورونا، أو يمرضوا، أو

 

 2021-11-22 ثنين الالمسائي ا 

 

 ي: الشأن العرب
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، اليوم االثنين، إعالن نيّات عام بين األردن ودولة االحتالل اإلسرائيلي،  2020ُوقّع في معرض إكسبو دبي   •

 .في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه للدخول في عملية تفاوضية للبحثإضافة إلى اإلمارات،  
 )العربي الجديد( 

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، االثنين جلسة مباحثات رسمية مع سلطان ُعمان هيثم بن  •

المرافق له في الديوان األميري بالعاصمة القطرية الدوحة، وجرى خالل الجلسة بحث  طارق والوفد

 )ق.الجزيرة( .ن البلدينالعالقات الثنائية بي

ومتفجرات  • أسلحة  وضبط  إرهابية،  لعمليات  خططت  عناصر  على  القبض  االثنين،  يوم  البحرين،  أعلنت 

 ( الخليج) .مصدرها إيران

أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي تزامنا مع إعالن   •

الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم االنتقالي وفرض حال الطوارئ   الفريق أول عبدقائد الجيش السوداني  

 ( 21)عربي  في البالد.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد هللا حمدوك، االثنين، إن الحفاظ على المكاسب االقتصادية التي تحققت  •

العامين اتفاق  خالل  إلى منصبه بموجب  للعودة  التي دفعته  الجيش،    الماضيين، كان من بين األسباب  مع 

 )سكاي نيوز( .بعد نحو شهر من عزله

السودانية   قال • الشرطة  إن  االثنين،  دقلو،  حمدان  محمد  السوداني،  السيادة  مجلس  لرئيس  األول  النائب 

 )سكاي نيوز( .الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدي دورها المنوط بها  تعرضت لضغط كبير خالل

تقرير • في  “الغارديان”  صحيفة  يقودها    كشفت  التي  الوحدات  أن  حمود  وحسام  ماكيرنان  بيثان  أعدته 

برنامج  األكراد والمسؤولة عن   أموال بموجب  سجون في شمال شرق سوريا أفرجت عن سجناء مقابل 

 )القدس العربي(  .المصالحة”“

ظر في أطلعت مفوضية االنتخابات العراقية مجلس المفوضين على آخر مستجدات العملية االنتخابية بعد الن •

 ( السومرية).في نتائج االنتخابات البرلمانية األخيرةالطعون المقدمة لها 

العليا لالنتخابات في ليبيا مساء االثنين غلق باب الترشح لالنتخابات الرئاسية   • أعلنت المفوضية الوطنية 

 ( ةالجزير) .ديسمبر   24مرشحا من المقرر أن يخوضوا السباق االنتخابي يوم   80بعد تقدم قرابة  

 

 :الدوليالشأن 

الخارجية   • ووزير  بينت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  العبرية،  هيوم"  "يسرائيل  ذكرت صحيفة 

إمكانية يبحثان  لبيد،  والثقافة   يائير  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  إسرائيل مشاركتها في  استئناف 

 (48عرب)"يونسكو".

الساب • اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  المحكمة مثُل  قضاة  أمام  الرابعة،  للمرة  اإلثنين،  نتنياهو،  بنيامين  ق 

المحتلة، بتهم الفساد، ووصل نتنياهو إلى المحكمة، في شارع صالح الدين،    المركزية في القدس الشرقية 

 (وكاالت..) وسط حراسة أمنية مشددة.

نتنياهو، في القضايا التي ينظر  دم نير حيفيتس شاهد الحق العام ضد زعيم المعارضة اإلسرائيلية بنيامينق •

 ( I24) .والال  –أقوال جديدة في قضية شركة بيزك   فيها أمام المحكمة،

خلفية   • على  زحالقة  جمال  السابق  الكنيست  تحقيق ضد عضو  فتح  عدم  اإلسرائيلية  العامة  النيابة  قررت 

 )ج.القدس(حول إنهاء االحتالل. تصريحات له قبل عام
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مز" أن واشنطن حذرت "إسرائيل" من أن مهاجمة المنشآت اإليرانية غير  ذكرت صحيفة "نيويورك تاي  •

إلى   الطلب األمريكي بوقف مفيدة ، وقد تؤدي  إال أن "إسرائيل" رفضت  رد فعل مبالغ فيه من طهران، 

 ( AFP) الهجمات.

صل إلى "قناة  أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اإلثنين، عن أمله في التو •

 )العربي الجديد( . سياق الحوار المباشر مع إيرانمفيدة ومثمرة"، في 

رسميا تنفيذ برنامج مثير للجدل للتزّود بغواصات تعمل بالدفع النووي في    -اليوم االثنين-باشرت أستراليا   •

 )ق.الجزيرة(   .جديد مع بريطانيا والواليات المتحدة إطار تحالف دفاعي

 

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