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 2021-6-25 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 بالتعاون مع مركز االعالم في أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطيني مالعن يصدر 

 : العربيالشأن 

  في  لمصر  مزعوم  دور  عن  كشف  الذي  األميركي،  التقرير  تجاه  الصمت  تلتزم   المصرية  الحكومة  تزال  ال •

 .أعوام  3  نحو   قبل  بولإسطن   في  بالده   قنصلية  في  خاشقجي،   جمال  السعودي  الصحافي  اغتيال  عملية
 )العربي الجديد( 

 البرلمان،   ورئيس  سعيّد،   قيس  التونسي،  الرئيس  بين  ،أمس  جرى،  لقاء  أن  متقاطعة   حزبية  مصادر  أكدت •

 )العربي الجديد( .البالد في السياسية  األزمة لبحث قرطاج، قصر في الغنوشي، راشد

  االنتخابية   العملية  بإجراء  مرتبطا    بات  دهبال  في  الحل   أن  على  صالح،  عقيلة  الليبي  البرلمان  رئيس  شدد •

 .)العربية(تدخل أي دون

  الفوضى   من  عاما    17  بعد  جاءت  الحالية  الحكومة  أن  الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  اعتبر •

  بمنع   وتعّهد،  المسلحين  مع   الصدام   بسبب  األهلية  الحرب  حافة  على  كانت  البالد  أن  مؤكدا    والفساد،

 .)الجزيرة مباشر( الناخبين ترويع من المنضبطة غير الجماعات

  نظمها   اإلنترنت  عبر  نقاش  جلسة  في  مشاركته  خالل  ليندركينغ،  تيم  لليمن،  الخاص  األميركي  المبعوث  قال •

  التوقف   في  ستبدأ   لليمن  المخصصة  المساعدات  برامج  إن  ،" العربية  األميركية  للعالقات  الوطني  المجلس"

 )الغد العربي(.المقبلة القليلة شهورال  في المساهمات تزد لم ا م

  تدريبيا    معسكرا    استهدف  واسع  جوي  هجوم  عن  مسؤوليتها   الخميس،  مساء  الحوثيين،  جماعة  أعلنت •

  من   أيام  6  بعد  وذلك  حضرموت،   بمحافظة  الوديعة  منطقة  في  السعودي   التحالف  يديره  اليمني   للجيش

 .)الجزيرة( وقوع

 قادة   مع  مشاورات  جولة  السبت،  غد  بعد  سيبدأ،  تبون  المجيد  عبد  الرئيس  أن  الجزائرية  ةئاسالر  أعلنت •

 )أ.ش.أ(.الجديدة الحكومة بشأن المبكرة النيابية االنتخابات في الفائزة األحزاب

 

 الشأن الدولي:

  أن   يتعين  انوإير  المتحدة  الواليات  بين  للغاية  وعميقة  جدية  خالفات  هناك  أن  األميركية،  الخارجية  أكدت •

 )العربية(. 2015 عام في المبرم النووي لالتفاق لالمتثال العودة بشأن المحادثات خالل بلدانال  يتجاوزها 

  سان  قرب  جاتشينا   منطقة   في  الخميس   مساء  روسية   عسكرية  مروحية  تحطم   في  أشخاص   3  قتل •

 ( AFP).المحلية السطالت ذكرت ما  على بطرسبرج

 الماضي   العام  وقع  الذي   الحادث  في  األوكرانية  ئرة الطا   إلسقاط  إيران  لدى  مبيتة  نية  توافر  كندا   استبعدت •

 )رويترز( .شخصا  176  بحياة وأودي

 بعد  العالقات  إحياء  أمام  العقبات  بإزالة  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  األوروبي  االتحاد  قادة  طالب •

 )رويترز(  .الشديدة التوترات من عام
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 2021-6-24 خميس لالمسائي ا

 : العربيالشأن 

  غرب   شمالي  الجبهات  خطوط  على  القصف  اليوم،  ضة،المعار   وفصائل  السوري  النظام  قوات  تبادلت •

 اليومين  خالل  قواتها   طاولت   استهدافات  بعد  المنطقة  إلى  جديدة  بتعزيزات  تركيا   دفعت  فيما   سورية،

 )الغد العربي( .الماضيين

سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي االنقالبية بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح غرب   •

مأرب، مجاميع    وقال  محافظة  استدرجوا  والمقاومة  الجيش  قوات  إن  اليمني،  للجيش  اإلعالمي  المركز 

حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكدا  أن المعركة نتج عنها مصرع ما ال يقل 

 )العربية(  حوثيا  وجرح آخرين.  17عن 

طلقها الحوثيون تجاه السعودية، في ثالث  طائرات مسيرة أ   4أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير   •

 .)الجزيرة( غارة على مواقعهم في اليمن 15في حين اتهم الحوثيون التحالف بشن  ساعة، 24هجوم خالل  

  الحكم   يتقاسم  التي  البالد  داخل  انقساما    تثير  والسودان  اإلسرائيلي  االحتالل  بين   التطبيع  عملية  زالت  ما  •

  لقاءات   من  انزعاج  وسط  ،"والتغيير   الحرية  إعالن  قوى"  بائتالف  ثال  مم  المدني  والمكون  الجيش  فيها 

 (.)العربي الجديد( الموساد) اإلسرائيلي االستخبارات جهاز مع  العسكريون القادة يجريها 

  األربعاء   واسع،  عشائري  مؤتمر  لتنظيم  يستعدّ   البرلمان  أن  اليوم،  بغداد،  في  عراقيون  مسؤولون  أكد •

 في  مناطق  على"  داعش"  سيطرة  مرحلة  خلفتها   التي  العشائرية  والمشاكل  اعات النز  حلّ   بهدف  المقبل،

)العربي    .الكاظمي  مصطفى  الحكومة  ورئيس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  بحضور   البالد،  وغرب  شمال

 الجديد( 

  لتنظيم   باالنتماء  أدينوا   شخصا    13  بإعدام  حكم  إصدار  عن   اليوم،  العراقية،  القضائية  السلطات  أعلنت •

.)السومرية  العراقية  األمن   قوات  قبل   من  اعتقالهم  قبل  2019  عام  إرهابية  لهجمات  والتخطيط  ،"داعش"

 نيوز( 

  التونسي،   الرئيس  بين  الخميس،  اليوم  جرى،  لقاء  أن"  الجديد   العربي"لـ  متقاطعة  حزبية  مصادر  أكدت •

)العربي    .البالد  في  سياسيةال   األزمة  لبحث  قرطاج،  قصر  في  الغنوشي،  راشد  البرلمان،  ورئيس  سعيّد،  قيس

 الجديد( 

  تبون،   المجيد  عبد  الرئيس   إلى  حكومته  استقالة  اليوم،  جراد،  العزيز  عبد  الجزائرية  الحكومة  رئيس  قّدم •

  12  في  جرت  التي  المبكرة  النيابية  لالنتخابات  النهائية  للنتائج   الدستوري  المجلس  إعالن  بعد

 )العربي الجديد(  .الجاري حزيران/يونيو

 

 ن الدولي:الشأ 

 التي  إيران  ضد  المتحدة  الواليات  مع  التعاون"  كوخافي   أفيف"  اإلسرائيلي  الجيش   أركان  رئيس  وصف •

  النوعية،  ذروته   وبلغ"  نطاقه  في  استثنائي"  بأنه  نووي،  سالح  لحيازة  بالسعي  العبرية  الدولة  تتهمها 

 عربية()ال .األوسط الشرق في الوحيدة النووية القوة تعد التي إسرائيل وتعارض

اقترحت إسرائيل على الواليات المتحدة فرض منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة اإليرانية، وذلك خالل   •

 )العربية(.اإلسرائيلية التي عقدت مؤخرا لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة اإليرانية المباحثات األميركية
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أن هجمات حركة طالبان األخيرة التي يراقبها أعلن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع األميركية البنتاغون   •

عن األميركي  بحلول    الجيش  أفغانستان  من  العسكري  االنسحاب  على  تؤثر  لن  سبتمبر    11كثب 

 )روسيا اليوم( المقبل.

رأت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن على االتحاد األوروبي إقامة تواصل مباشر مع روسيا ورئيسها   •

 .)العربية( ضع آليات للرد على استفزازات موسكووو  فالديمير بوتين

حذر وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" من خطورة الوضع في أفغانستان، متوقعا  حربا  أهلية بعد   •

عاما أخفق    20األطلسي الناتو، الفتا  إلى أن الحلف وخالل تواجده في هذا البلد طيلة  انسحاب حلف شمال  

 .)روسيا اليوم( ي تشكيل مؤسسات الدولة الراسخةفي تحقيق أي نتيجة ملموسة ف

  أمنية   حماية  تأمين  وباألخص  األفغاني،  بالملف  تتعلق  أنقرة،  في  اليوم،  أميركية،  تركية  تقنية  لقاءات  بدأت •

  األشهر   في  إتمامه  المرتقب   أفغانستان  من  األميركي  العسكري  االنسحاب  بعد  الدولي  كابول  لمطار

 )الجزيرة( .المقبلة

  عدد   أن  الخميس،  اليوم   صباح  حتى  ،"كورونا "   جائحة  حول  المعلنة  العالمية  اإلحصاءات  ثأحد  بينت •

  اإلصابات  حصيلة  تبلغ  فيما   وفاة،  آالف  908  ونحو   ماليين  3  بلغ  بالفيروس،  اإلصابة  جراء   الوفيات

  لف أ   100  عن  يزيد  وما   مليونا   165  منهم  تعافى  إصابة،  ألف  374  من  يقارب  وما   مليونا   180  االجمالية

 )وفـا( .مريض

 

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