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 2019-09-11 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 

 العربي العالم يشهدها التي الدقيقة الظروف أن السلمي فهم بن مشعل العربي البرلمان رئيس أكد •

  الشئون في الخارجية والتدخالت مةثاآل لالعتداءات بحزم والتصدي العربي الموقف وحدة   تستوجب

 )البوابة(.العربية

 الفتًا ،العربي للوطن استراتيجي عمق  اليمن إن ، الغيط، أبو أحمدالعربية  الدول جامعة عام أمين قال •

  الفترة في وتهوًرا خطورة أكثر صورة اتخذت  العربية الشؤون في اإليرانية التدخالت أن إلى

 )صدى البلد(.الماضية

 

 :  والعراقي األردنين  الشأ

  عن الفوري باإلفراج للمطالبة لديها "أبيب تل" سفير استدعاء أمس  األردنية، الخارجية أعلنت •

 (األناضول).اإلسرائيلية السلطات اعتقلتهما اثنين  مواطنين

 الحكيم، علي محمد العراقي ونظيره  الصفدي، أيمن األردني المغتربين وشؤون  الخارجية وزير أكد •

  األمن وتهدد األمة، تواجه التي والتحديات القضايا مواجهة في المشترك العربي العمل تفعيل ضرورة

 )اليوم السابع(.اإلقليمي واالستقرار

 أراضي على التركية القوات وجود بالده رفض الحكيم، علي محمد العراقي، الخارجية وزير أكد •

  حساسية  يدركون" األتراك اإلخوة" وأن  عالموضو هذا  حول   أنقرة مع  تتواصل بغداد أن وذكر العراق،

 ( RT) .األمر

 العراق، في الصدري التيار وزعيم خامنئي، علي اإليراني األعلى المرشد تجمع  حديثة  صور نشرت •

  عاشوراء بذكرى عزاء مجلس في سليماني، قاسم" القدس فيلق" قائد جانبهما وإلى الصدر، مقتدى

 (RT) .إيران في
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  مسمى أي تحت" الخليج في إسرائيل  وجود  بالده رفض الحكيم علي محمد يراقالع الخارجية وزير أكد •

 )سكاي نيوز(.المنطقة في للقلق مصدراً  سيكون  إسرائيل  وجود إن:"وقال ،"تحالف أي وضمن

جدد وزير الخارجية العراقي، علي محمد الحكيم، دعوة بالده إلى إعادة عضوية سوريا في جامعة  •

لحوار بين أبناء البلد الواحد، ودعم الجهود الدولية واإلقليمية السورية لكومة لحداعياً االدول العربية، 

 ( RT). التي تهدف الى تحقيق السالم

 

 الشأن اللبناني: 

  مسيرة بطائرات" الصهيوني الكيان اعتداءات" يدين باإلجماع قرار مشروع العربية الجامعة اعتمدت •

"  الشعبي  الحشد"و اللبناني" هللا حزب" دفتتهاس غارات بينها من العربية، الدول بعض على

 ( RT) .بالعراق

 

 الشأن السوداني: 

 إلى الجامعات فتح قرار إرجاء أمس  جلسته في ،  حمدوك  هللا  عبد يالسودان الوزراء مجلس رئيس قرر •

 )اليوم السابع(.الصلة ذات الجهات بين التنسيق حين

  مع  اتفاق إلى توصلت السودانية  الحكومة نبأ السوداني االنتقالي السيادي المجلس إعالم أفاد •

 ( RT) . جوبا السودان  جنوب عاصمة في الجارية السالم مفاوضات خالل" الثورية الجبهة"

  عن العقوبات رفع إلى  المتحدة األمم اإلفريقية الدول من الدولي األمن  مجلس في أعضاء 3 دعا •

  الدول قوائم من السودان  شطب  يشمل أن جبي العقوبات رفع أن على اإلفريقي البيان وشدد ، السودان

 (RT) ."لإلرهاب الداعمة"

 

 : المغاربيالشأن  

  سيختار الشعب وأن  ولّى، قد البالد في الرؤساء صناعة  عهد " أن أمس الجزائري، الجيش قيادة أكدت •

 )رأي اليوم(."شفافة انتخابات في يقوده  من

بالمجلس الشعبي الوطني، إضافة نص جديد  عرضت وزارة العدل الجزائرية على اللجنة القانونية  •

 (RT) . شرطا 18، ويتضمن مشروع القانون المعدل ، لالنتخابات الرئاسيةيتعلق بشروط الترشح 

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
http://www.fateh.dk/
mailto:walidzaher@gmail.com


  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu / 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

  حوار إجراء  بخصوص  التونسي،" الجوار" قناة مطلبس، أم بتونس، االستئناف محكمة رفضت •

)اليوم  .  بتونس السجون لقوانين اتطبيقً  الرئاسية لالنتخابات المرشح القروي نبيل  مع يتلفزيون

 السابع(

 

 الشأن الدولي: 

  غير محتملة نووية  أنشطة"بـ بالقيام أمس إيران بومبيو  مايك األميركي الخارجية وزير اتّهم •

 فرانس برس()."معلنة

 للقاء مستعد ترامب دونالد األميركي الرئيس إن أمس منوتشين ستيفن األميركي الخزانة وزير قال •

 على " القصوى الضغوط" حملة استمرار مع مسبقة شروط دون  روحاني حسن يرانياإل نظيره

 (APF).طهران

  من العديد مع  االتفاق" عدم  بسبب القومي لألمن مستشاره بولتون  جون أمس ترامب الرئيس قالأ •

 اليوم( رأي)."اقتراحاته

 
 2019-09-10 لثالثاءا المسائي

 

 العالم يشهدها التي الدقيقة الظروف  أن السلمى فهم بن  مشعل الدكتور العربي البرلمان رئيس أكد •

 في الخارجية والتدخالت اآلثمة لالعتداءات بحزم والتصدي العربي الموقف وحدة  تستوجب العربي

 )أ ش أ(.الداخلية العربية الشئون

 لها وزاريا اجتماعا إيران مع األزمة تطورات بمتابعة المعنية الرباعية العربية الوزارية اللجنة عقدت •

  الدول وبمشاركة اإلمارات في الخارجية الشؤون  وزير قرقاش أنور برئاسة بالقاهرة الثالثاء اليوم

 (AFP)أ ش أ،.اللجنة في األعضاء

ً  العربية للقمة التابعة وااللتزامات القرارات تنفيذ  متابعة هيئة عقدت •   على الثالثاء، اليوم لها اجتماعا

 الحالى الرئيس بالده باعتبار الجهيناوى  خميس  تونس خارجية وزير برئاسة الخارجية وزراء  مستوى

 )أ ش أ(.العربية للقمة

 

 الشأن الخليجي:  
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 هاتفي اتصال في  العساف، إبراهيم  السعودي  ونظيره  الفروف سيرجى الروسي  الخارجية وزير بحث •

 ،العربية(RT)ز.تعزي  وسبل  الدولية  القضايا من  عددا  ،أمس

 الذي  العالمي الطاقة مؤتمر أن الفاضل  خالد  الدكتور  تيي الكو  والماءلكهرباء ا ري ووز  النفط ري وز  قال •

  الطاقة  قطاع في  ةي العالم ات ي الفعال ابرز احد عدي  ابوظبي  في ني االثن  أمس اتهي فعال  انطلقت

 )كونا،أ ش أ( .ومشتقاتها

  مع ،اإلمارات  بدولة أبوظبى إلمارة التنفيذى المجلس رئيس نائب نهيان آل زايد بن  هزاع  الشيخ بحث •

  العالمي الطاقة مؤتمر هامش على  الغضبان، ثامر العراقي  النفط وزير الطاقة لشؤون الوزراء رئيس نائب

  والحلول  المتنوعة  الطاقة مجاالت  في العالقات وتطوير  المشترك التعاون  أوجه أبوظبي، تستضيفه الذي

 )أ ش أ( .الطاقة مصادرة واستدامة  اإلمدادات أمن تحديات لمواجهة المبتكرة

  طالب، أبو أحمد روتردام مدينة عمدة مع  االقتصاد، وزير المنصوري سعيد بن  سلطان المهندس بحث •

 دولة بين واالستثمارية  والتجارية االقتصادية  الروابط وتوطيد العالقات  تعزيز سبل المرافق والوفد

 )أ ش أ( .وهولندا  اإلمارات

 

 : واللبناني الشأن السوري

  إن الثالثاء يوم المعارضة مقاتلي من  جماعة باسم ومتحدث اإلنسان لحقوق السوري المرصد قال •

 النار إلطالق وقف عن  اإلعالن منذ األولى للمرة سوريا غرب شمال  من جزءا أصابت جوية ضربات

 )رويترز(.أيام عشرة  قبل المنطقة في

 القوات قيام يزعم" رويترز" لوكالة تقرير صحة الثالثاء، اليوم بيان في الروسية الدفاع وزارة نفت •

 (RT).بإدلب التصعيد خفض منطقة  على غارات بشن الروسية الجوية

  السوري للجيش معسكرا قصفت إسرائيل أن اللبناني هللا لحزب التابعة الحربي اإلعالم وحدة ذكرت •

 خسائر  ذلك يوقع أن دون  االثنين اليوم صباح من مبكر وقت في سوريا  شرق في اإلنشاء تحت

 )معا(.بشرية

  حمراء خطوط   توجد ال إنه الثالثاء، اليوم اللبنانية، هللا حزب لجماعة العام األمين هللا  نصر حسن  قال •

 (،ق الميادين،ق فلسطين اليوم)رويترز.إسرائيلي اعتداء أي ضد لبنان عن الدفاع في مطلقا

 

 الشأن العراقي: 
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 مخزنا قصفت مسيرة طائرة بأن الثالثاء، اليوم العراق في المستوى رفيع حكومي مصدر كشف •

 ( RT)أ ش أ،.األنبار غربي هيت قضاء في العشائري للحشد تابعا والذخيرة لألسلحة

 

 : الشأن المغاربي

 فيضانات بسبب ركاب، حافلة انقالب جراء  بجروح آخرين  30 نحو وأصيب حتفهم   شخصا 17 لقي •

 )وفا(.مغرب شرق الرشيدية إقليم ضربت

 في للمرشحين التلفزيونية المناظرات بث التوالي، على الثالث لليوم ،التونسي التلفزيون واصل •

  األطياف مختلف من مرشحين  7 واألخيرة الثالثة المناظرة ضمت فيما الرئاسية، االنتخابات

 ( RT)أ ش أ،.السياسية

  مشروعين على صالح، بن القادر عبد المؤقت الرئيس برئاسة الجزائري الوزراء مجلس صادق •

 للقانون والمتمم المعدل بالقانون واآلخر لالنتخابات المستقلة الوطنية  بالسلطة األول يتعلق تمهيديين

 )أ ش أ،الجزيرة(.االنتخابات بنظام المتعلق

 

 : الشأن الدولي 

 السرية الوثائق نشر على جونسون بوريس حكومة إلجبار قرار على ،أمس  البريطانيون النواب صوت •

  فرانس" ذكرته  ما وفق المحافظ، الوزراء لرئيس جديدة برلمانية هزيمة في اتفاق، دون بريكست ألثر

 )وفا(".برس

  بالده  إن الثالثاء اليوم جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس مستشاري أبرز كامينجز دومينيك قال •

  عن ستنفصل بريطانيا كانت  إذا  ما  بشأن سؤال  على وردا .المحدد الموعد  في األوروبي االتحاد  ستغادر

 (BBC)رويترز،."بالتأكيد" كامينجز   قال المقرر  الموعد في  األوروبي االتحاد

 برلمانية انتخابات  إلجراء  جونسون بوريس الوزراء رئيس من طلبا  الثالثاء يوم البريطاني البرلمان  رفض •

  في  المنتخبين النواب عدد ثلثي بواقع أي صوتا، 434 الحكومة تحتاج انتخابات،  إلجراء وللدعوة .جديدة

  صباح  من األولى الساعات في أجري الذي  التصويت وفي . عضوا 650 من  المؤلف  العموم مجلس 

 )رويترز(.نائبا 293 سوى الحكومة  طلب  يدعم لم الثالثاء، 
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 مصادرها  أعلى من واحد استخراج في  نجحت  المتحدة الواليات إن( CNN) األمريكية  األخبار شبكة قالت  •

  من  عنها الكشف  يتم  لم سرية مهمة  في  وذلك روسيا، داخل من الروسية الحكومة  في السرية

 ،معا(CNN).قبل

  حزبا  سيشكل إنه اليوم، نشرت صحيفة مع مقابلة خالل باباجان علي السابق تركيا وزراء رئيس نائب قال •

  طيب  رجب الرئيس بزعامة الحاكم والتنمية العدالة حزب لتحدي العام نهاية قبل سياسيا

 )رويترز،الجزيرة(.أردوغان

  المدى  قصيرة المقذوفات من جديدة مجموعة أطلقت بيونجيانج إن الجنوبية كوريا من مسؤولون قال •

  بشأن  المتحدة الواليات مع المتعثرة المحادثات استئناف في  رغبتها إلى تلميحها من ساعات بعد اليوم،

 (RT)رويترز،.النووي  السالح نزع

  في  االجتماعية المشاكل يحل  أن يمكن ال العنف  تصعيد إن  اليوم، الم كاري  كونج هونج  زعيمة قالت •

  المالي  المركز شؤون في أجنبية برلمانات لتدخل أسفها عن وعبرت الصين تحكمها التي المدينة

 )رويترز،العربية(.اآلسيوي 

  دخل باليستيا صاورخا أن على تأكيد أي يوجد ال إنه الثالثاء يوم اليابانية الدفاع بوزارة مسؤول قال •

 )رويترز،الجزيرة(.القومي أمنها على فوري  خطر  يوجد ال أنه مضيفا البالد، أراضي

 
 م زيارة موقعنا على العنوان التاليبامكانك لالطالع على المزيد من االخبار
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