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 2019-04-11 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 

 السوداني:الشأن 

 ستُصدر السودانيّة المسلّحة القّوات أنّ  الخميس، السودانيّة، الرسميّة والتلفزيون اإلذاعة هيئة أعلنت •
 للمطالبة الخرطوم في الجيش مقرّ  أمام المتظاهرين آالف يعتصم وقت في ،"قليل بعد هاّما   بيانا  "

 سكاي نيوز(رويترز،).البشير عمر الرئيس بتنّحي

. الموجات جميع ضم وطلبهم والتلفزيون اإلذاعة مبنى الجيش ضباط من مجموعة دخول عن أنباء •
 عمر رئيسلا حضور بدون الجيش أركان لقيادة اجتماع بحصول للعربية مصادر وأفادت
 )العربية(.البشير

 )العربية( .منه الخروج أو إليه الدخول ومنع الرئاسي، القصر حول ومدرعات قوات انتشار •

 جهاز من أفرادا إن الخرطوم شرطة لقائد تقرير عن نقال إسماعيل حسن السوداني اإلعالم وزير قال •
 وزارة أمام تصمينمعال المحتجين آالف تفريق مرتين حاولوا الوطني والمخابرات األمن
 )سكاي نيوز(.الدفاع

 كفله يالذ يالسلم التظاهر بحق المطلق إيمانه يالسودان يالوطن والمخابرات األمن جهاز أكد •
 لروح المستلهم السودانية األمة حراك" أسماه لما مراقبته الى منوها الحقوقية والمواثيق الدستور
 )أ.ش.أ(" .الجسورة أبريل

 يوم الخرطوم العاصمة في قتلوا شخصا 11 إن أمس إسماعيل حسن سودانيلا اإلعالم وزير قال •
 حكم إلنهاء حملة محتجون فيه يواصل الذي الوقت في وذلك النظامية، القوات من ستة بينهم الثالثاء
 )رويترز( .عاما 30 منذ الممتد البشير عمر الرئيس

 السودان يف تنقالتهم أثناء الشديد رالحذ يبتوخ مواطنيها ،أمس الكندية، الخارجية وزارة طالبت •
 )رويترز(."البالد يف المناطق بعض يف المستقر غير ياألمن بالوضع" وصفته ما بسبب

 

 الشأن المغاربي:

 معركة لتجنّب ليبيا في النار إطالق وقف إلى غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين دعا •
 )سكاي نيوز(.طرابلس على للسيطرة شاملة

 الجيش) ليبيا شرق قوات قائد حفتر خليفة ستدعو األوروبي االتحاد دول أن بيان مسودة تهرأظ •
 السياسة حول وإيطاليا فرنسا بين خالفات وسط طرابلس، على الهجوم وقف إلى( الليبي الوطني
 )رويترز( .ليبيا تجاه
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 الفصائل بين اآلن مالس اتفاق إلى التوصل يمكن ال إنه صالح، عقيلة الليبي، البرلمان رئيس قال •
 )سكاي نيوز( .المسلحة الجماعات قبل من" اختطفت" طرابلس العاصمة ألن بالده في المتناحرة

 القتال بسبب ليبيا يف الفلبينية العمالة تشغيل على شامل حظر فرض أمس الفلبين حكومة قررت •
 )صوت أمريكا(. قالوفا لحكومة التابعين والمسلحين يالوطن الجيش قوات بين حاليا الدائر

 الطرابلسي، بلحسن عن اإلفراج طلب رفض بفرنسا" بروفنس أون آيه" في االستئناف محكمة قررت •
 عليه القبض بعد وذلك اإليقاف رهن وأبقته علي، بن العابدين زين األسبق التونسي الرئيس صهر
 (AFP).فرنسا جنوب الماضي مارس في

 

 :العراقي نالشأ

 إلى الخاص الروسي الرئيس مبعوث مع ،أمس الحلبوسي، محمد عراقيال النواب مجلس رئيس بحث •
 بغداد بين البرلمانية الصداقة لجان عمل تفعيل بوجدانوف، ميخائيل إفريقيا ودول األوسط الشرق

 )السومرية نيوز(.وموسكو

 

 :اللبنانيالشأن 

 الحرس تصنيف على المتحدة الواليات إقدام إن هللا نصر حسن اللبناني هللا لحزب العام األمين قال •
 السياسة فشل تعكس خطوة هي األسبوع هذا سابق وقت في إرهابية منظمة اإليراني الثوري

                         )ق.الميادين(   .المنطقة في األمريكية

 

 :السعودي الشأن

ا زيد يأب جون الجنرال تعيين تثبيت ،ياألمريك الشيوخ مجلس أقر •  يف متحدةال للواليات سفير 
 ( الحدث العربية) .السعودية

 

 :الدوليالشأن 

 أسوأ على شهر من أقل مرور بعد األسلحة قوانين تعديل أمس نيوزيلندا، برلمان أعضاء جميع أيد •
 بمدينة مسجدين على الهجوم أودى إذ السلم، أوقات في البالد تشهده عشوائي نار إطالق حادث

 (رويترز) .شخصا 50 بحياة كرايستشيرش

 حول ،أمس األمن، مجلس جلسة ، نيبينزيا فاسيلي المتحدة األمم لدى الدائم روسيا مندوب اعتبر •
 )روسيا اليوم(.واشنطن قبل من البلد هذا على الهجوم من جزءا فنزويال، في اإلنساني الوضع

 ديةواالقتصا الدبلوماسية الضغوط ممارسة بالده بمواصلة بنس، مايك األمريكي الرئيس نائب تعهد •
 )أ.ش.أ( .البالد في الديمقراطية نحو سلمي تحول تحقيق بغرض فنزويال على

 االتحاد من بريطانيا خروج تأجيل على وافقوا ياألوروب االتحاد زعماء إن دبلوماسية مصادر قالت •
 (رويترز) .يونيو يف مراجعة يتجر أن على أكتوبر نهاية حتى
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 الشهر األوروبي البرلمان انتخابات في بريطانيا مشاركة كورتس، سباستيان النمسا مستشار وصف •
 هذه من جدوى ال أنه مؤكد ا االتحاد، من المرتقب بريطانيا خروج ضوء في" العبث"ب المقبل

 )أ.ش.أ( .المشاركة

 
 2019-04-10 ربعاءالا المسائي التقرير

 

 الشأن المغاربي:

 ستضمن العسكرية المؤسسة أن األربعاء، صالح، قايد أحمد الفريق الجزائري، الجيش قائد أكد •
 التي العصابة محاكمة سيجرى أنه مضيفا المقبلة، المرحلة في" الصبر"بـ طالبه الذي الشعب مطالب
 )سكاي نيوز(.الفساد قضايا من عدد في نورطت

 للمطالبة الجزائرية العاصمة وسط المركزي البريد ساحة في حاشدة تظاهرات األربعاء، خرجت، •
 )سكاي نيوز( .بدوي الدين نوري الوزراء ورئيس صالح بن القادر عبد المؤقت الرئيس برحيل

 استمرار مع بأنه ،يالجزائر األركان رئيس الدفاع، وزير نائب صالح، قايد أحمد الفريق صرح •
 وزرع البالد استقرار لضرب - يسمها لم - أجنبية ألطراف محاوالت تسجيل تم الشعبية المسيرات

 )أ.ش.أ(.الفتنة

 السماح األربعاء، اليوم الجزائرية العمرانية والتهيئة المحلية والجماعات الداخلية وزارة أعلنت •
 )أ.ش.أ( .جديدة سياسية أحزاب 10 بتأسيس

 وعسكرية استراتيجية مواقع على السيطرة من الثالثاء، أمس الليبي، الوطني الجيش قوات تمكنت •
 وشك على العسكرية، البيانات وفق لتصبح، طرابلس، من الميليشيات دحر معركة إطار في هامة
 )سكاي نيوز( .العاصمة وسط دخول

 ،يالليب الشأن يف التدخل عن تكف أن إلى قطر ،يالثن هللا عبد المؤقتة الليبية الحكومة رئيس دعا •
 )أ.ش.أ( .البالد يف األوضاع تعقد الخارجية التدخالت أن مبينا

 شرق شمال( تازة) مدينة في إرهابية خلية تفكيك اليوم، المغربية، الداخلية وزارة أعلنت •
 (لألنباء العربي المغرب وكالة).المغرب

 

 الشأن السوري:

 رصد سوريا، في التركية الروسية الهدنة لجنة في الروسي الجانب أن الروسية الدفاع وزارة أعلنت •
 التركي الجانب رصد بينما العسكرية، العمليات وقف لنظام انتهاكات 3 الماضية، ساعة 24الـ خالل

 )أ.ش.أ( .انتهاكا 21

 هضبة على إسرائيل بسيادة تعترف لن بالده إن اليوم، كونو تارو ياليابان الخارجية وزير قال •
 )الجزيرة(.الشأن هذا يف بموقفها األمريكية المتحدة الواليات حكومة بإبالغ وقامت الجوالن،

 

 :المصريالشأن 
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 الحسن لنظيره ،يالسيس الفتاح عبد الرئيس زيارة تغطية يف ديفوار، كوت جمهورية صحف بدأت •
 عبد جمال بدأته العالقات من لتاريخ استكمال وأنها وصداقة، عمل زيارة بأنها الزيارة واصفة واتارا،
 )اليوم السابع(.1964 سنة الناصر

 

 :واليمني الخليجي انالشأن

 محمد األمير السعودي العهد ولي مع الهاتف عبر تحدث ترامب دونالد الرئيس إن األبيض البيت قال •
 )رويترز( .المنطقة استقرار تهم التي القضايا من عددا معه وبحث سلمان بن

 من نوع أي تناقش لم العائلة أن المقتول، خاشقجي جمال يالسعود يالصحف وبنات أبناء أكد •
 )سكاي نيوز( .والدهم مقتل قضية حول المزعومة التسويات

 يف ،يالبركان سلطان الشيخ ياليمن البرلمان رئيس منزل اليوم، الحوثي، جماعة ميليشيا اقتحمت •
 يف كان من كل وطردت لها، تابعة عسكرية ثكنة إلى وحولته بالمنزل وتمركزت صنعاء،
 )العربية(.المنزل

 الجزيرة طيران طائرة اصطدام بسبب قضائية دعوى رفعت إنها اليوم، الكويتية، الدفاع وزارة قالت •
 )رويترز(.دوالر مليون 300 إلى يصل قد بتعويض مطالبة ،2017 عام يعسكر بمنطاد

 

 :السودانيالشأن 

 منذ البالد تشهدها التي لالحتجاجات" رمزا" األبيض ثوبها في سودانية ناشطة صورة أصبحت •
 في السودان نساء دور إلى أشارت التي العالمية الصحف اهتمام على وحازت الماضي، ديسمبر
 )سكاي نيوز( .الحراك

 غد يوم الخرطوم في له مؤيدة مسيرة خروج البشير إلى عمر السوداني لرئيسا أنصار دعا •
 العامة القيادة مقر خارج اعتصامهم المتظاهرين آالف واصل وقت في ،حزب أفاد ما وفق الخميس،
 )سكاي نيوز( .التوالي على الخامس لليوم للجيش

 

 :الدولي الشأن

 بفترة نتنياهو بنيامين ياإلسرائيل الوزراء رئيس فوز إن اليوم، ترامب، دونالد ياألمريك الرئيس قال •
 )رويترز(.للسالم جيد مؤشر المنصب يف جديدة

 سترات" إلى اسمه تغيير عن استراليا يف المتطرف ياليمين ،ياالسترال الحرية تحالف حزب أعلن •
 انتخابات إلجراء الفرنسية، االحتجاج حركة شعبية من االستفادة يف أمال رسميا،" الصفراء استراليا
 .)الجزيرة(الجزيرة القارة يف المقبل الشهر وطنية

 بريطانيا وزراء رئيسة طلب على للموافقة اليوم يعقدها استثنائية قمة خالل ،ياألوروب االتحاد يتجه •
 موعد تمديد سيناقشون الزعماء لكن االتحاد، من بالدها، خروج تأجيل الثانية للمرة يما تيريزا

 .االتحاد بتهديد المستقبل يف يبريطان زعيم يأل تسمح ال لشروط وفقا أطول لفترة االنسحاب
 )رويترز(
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 من انسحابها لعملية إضافيا   تأجيال   بريطانيا   منح إن ميشيل، شارل يالبلجيك الوزراء رئيس قال •
 المؤسسات سير حسن تضمن كافية معطيات وجود حالة يف ممكن أمر( بريكست) ياألوروب االتحاد

 )أكي(.األوروبية

ا 13 أحبطت أنها األلمانية السلطات أعلنت •  يف األلمانية ياألراض على له التخطيط تم إرهابي ا هجوم 

 )أ.ش.أ(.الماضية التسع السنوات

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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