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 2019-09-12 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 
   :المصري   لشأنا

 اإلشاعات بمروجي وصفهم  من لمعاقبة قانون مشروع تقديم يعتزم إنه المصري بالبرلمان نائب قال •

 )الجزيرة(.اإلعدام حد إلى العقوبات تصل  أن على االجتماعي، التواصل مواقع عبر الكاذبة واألخبار

 

 : السودانيلشأن  ا

  الحرب،  وأسرى المعتقلين سراح إطالق على جوبا في المسلحة  والحركات السودانية الحكومة اتفقت •

 إنسانية ممرات فتحو المسلحة، والحركات السودانية الحكومة بين للنار شامل وقف  على أيضا   واتفقت

 )العربية(.المتضررين ومساعدة

 

 : المغاربيالشأن  

 طرابلس  جنوب غريان مدينة من بالقرب الريح غوط  بوابة على السيطرة الليبي الجيش قوات استعادة •

 )العربية(.لساعات عليها الوفاق حكومة  قوات سيطرة بعد

  المستقلة الوطنية السلطة"  تأسيس قانون مشروع البرلمان أمام الجزائري العدل وزير قدم •

 نهاية قبل إجرائها إلى السلطة تسعى التي الرئاسية االنتخابات على ستشرف التي" لالنتخابات

 )سكاي نيوز(.السنة

 

 : الخليجي الشأن  

  للمملكة  الدائم المندوب عبدالعزيز، بن سلطان بن خالد بن عبدهللا األمير ألقاها  كلمة   في السعودية أكدت •

  إيران  تجاوزات إزاء رادعة إجراءات اتخاذ  ضرورة فيينا في  الدولية والمنظمات  المتحدة األمم لدى

 )رويترز(  .النووي لالتفاق وخروقاتها
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  للضغط  مساعي أحيوا  األمريكي الشيوخ بمجلس  وديمقراطيين جمهوريين أعضاء أن  أمس  رسالة  أظهرت •

  هذا  دوالر مليون 750 بتقديم بالتزامها بالوفاء المملكة طالبوا حيث اإلنسان، حقوق بسبب السعودية على

 )رويترز( .اليمني  الشعب لمساعدة العام

 

 الشأن الدولي: 

 المتحدة الواليات تخفيف  احتمال أمام أمس مفتوحا الباب ترامب دونالد األمريكي الرئيس ترك •

  برنامجها بخصوص واشنطن مع اتفاق إبرام تريد إيران أن يعتقد إنه قائال إيران، عن العقوبات

  )معـا(.النووي

 في خصوصا" ذكيا ليس" ألنه  بولتون جون القومي لألمن مستشاره أقال إنه أمس ترمب الرئيس قال •

 )العربية(.أون يونغ كيم الشمالية كوريا لزعيم تهديدا اعتبرت التي تصريحاته

  من  يحد  جديد  قانون تنفيذ ترامب دونالد الرئيس إدارة طلب على العليا األميركية المحكمة وافقت •

 ترامب سياسات في الرئيسية العناصر من  ويعد المكسيك مع الحدود  على المهاجرين لجوء طلبات

 )سكاي نيوز( . الهجرة تجاه المتشددة

 ماكرون  إيمانويل للرئيس المقرب والحليف الفرنسية الوطنية الجمعية رئيس فيرون ريشار مكتب قال •

 (رويترز) . مشروع  غير  كسب قضية في رسمي لتحقيق خضع إنه

  على هجوم في جنود  تسعة  قتلوا إسالميين  متشددين  إن نيجيريا في أمني ومسؤول  جنود ثالثة قال •

 (رويترز) . البالد شرق  بشمال عسكرية قاعدة

 
 2019-09-11 االربعاء المسائي

 

 : المصري الشأن  

  وذلك المؤبد، بالسجن اإلرهابية اإلخوان بجماعة قيادات على األربعاء، مصرية، جنائية محكمة حكمت •

 )سكاي نيوز( .السجون  واقتحام الفلسطينية  حماس حركة مع التخابر يةقض في

 

 : المغاربيالشأن  

  قبل الجيش قيادة تنظيمها إلى دعت التي الرئاسية لالنتخابات تحضيرال الجزائر في الدولة أجهزة بدأت •

  أنها يبدو نكل الرئاسيات، لهذه الالزمة التعبئة عن بحثا    جدية  خطوات في وشرعت الحالي، العام نهاية
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  إلى وتدعو  الخطة هذه ترفض زالت ما معارضة قوى الحتواء وأكبر أكثر جهودا   تحتاج زالت ما

 (العربية) .انتقالية مرحلة

 حرب  نشوب لتجنب بدورها ستقوم بالدها إن األربعاء يوم ميركل أنجيال األلمانية المستشارة قالت •

 )رويترز( .بأسرها أفريقيا استقرار بزعزعة رينذ هناك الوضع  أن من محذرة ليبيا في بالوكالة

 

 : السودانيالشأن  

 (العربية).المسلحة الحركات مع  للسالم مبدئي اتفاق األربعاء إلى السوداني السيادي المجلس توصل •

 

 : الخليجي   الشأن

  .النووية إيران تجاوزات إزاء رادعة إجراءات التخاذ الدولي المجتمع األربعاء، السعودية، دعت •

 (بيةعرال)

 

 : السوري  الشأن

  سوريا  في جوية ضربات نفذ المتحدة الواليات بقيادة  التحالف إن المتحدة لألمم تابعون  محققون قال •

  المسبقة التحذيرات توجيه  تجاهل إلى يشير مما المدنيين من  كبيرة بشرية خسائر  سقوط في سببتت

 )رويترز(.حرب جرائم ارتكاب واحتمال الالزمة

 خاضعة مناطق  قصفت يبدو فيما روسية  مقاتالت إن السورية المعارضة من  انومصدر سكان قال •

  يهدد مما هناك لبلدات السورية الحكومية القوات قصف تزايد وسط  سوريا غرب شمال في للمعارضة

 )رويترز( .روسيا فيه  توسطت النار إطالق  لوقف هش اتفاق بانهيار

  من  سحبه  سيتم  المجتمع أو الدولة يمس“” ابتك  أي إن األحمد  محمد السوري الثقافة وزير قال •

 )رويترز( .نشرته التي الدار ومحاسبة للكتاب الدولي األسد مكتبة معرض

 

 : لعراقي ا  الشأن

"  مسير لطيران تصدت" األرضية مضاداتها أن األربعاء، العراق، في الشعبي الحشد ميليشيات أعلنت •

 نيوز( )سكاي . بغداد شمال الدين صالح محافظة في مقاره فوق حلق
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 : الدولي الشأن  

 الواليات عن للدفاع العسكرية الميزانية رفع األربعاء، ترامب، دونالد األميركي، الرئيس أعلن •

 )سكاي نيوز(.سبتمبر  11 لهجمات 18الـ الذكرى ضمن كلمته خالل  وذلك المتحدة،

  تحمل  كانت التي 1 داريا دريانأ الناقلة نفط ونقل  بتعهداتها الوفاء بعدم إيران بريطانيا اتهمت أن بعد •

 ثالث أسماء غيرت إيران أن البيانات، لجمع " Kpler كبلر" شركة أكدت سوريا،  إلى ،1 غريس اسم

 )العربية(.سرا    النفط وبيع األميركية العقوبات على لاللتفاف أخرى، عمالقة ناقالت

" الحرب دعاة" عن  بنفسها ىتنأ أن المتحدة الواليات على إن روحاني حسن اإليراني، الرئيس قال •

  طهران  وإن األميركية، اإلدارة صقور أحد  بولتون، جون األميركي، القومي األمن مستشار استقالة بعد

 )سكاي نيوز(.محادثات أي قبل العقوبات رفع بطلبها متمسكة

 رنوفمب في انتقالية حكومة  بتشكيل  اتفاق إلى التوصل عن األربعاء، السودان، جنوب دولة أعلنت •

  .2011 عام في السودان  عن  استقالله نال الذي البلد يشهده الذي للنزاع حدا  وضع  شأنها من المقبل،

 )سكاي نيوز(

  جونسون بوريس البريطاني الوزراء رئيس قرار بأن األربعاء، اسكتلندا، في الستئنافا محكمة قضت •

 )سكاي نيوز(".قانوني غير" أسابيع 5 لمدة البرلمان عمل بتعليق

 برنامج من باستبعادها المتحدة الواليات من بعد رسميا تبلغ  لم بالده أن بارز تركي مسؤول أعلن •

  عسكرية تكنولوجيا شراء بخصوص الخالف تتجاوز أن وتأمل ،35-إف المقاتلة الطائرات

 )رويترز(.روسية

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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