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 2020-05-26 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 
 : األردنيالشأن  

قصببة نحببا ،   إن المملكة »أصببب م مرببي   ا مواطنيه بأن القادم أفضل، وقال  الملك عبدهللا الثانيوعد  •

، إلى   مببل مربباوليا    ة بمناسبة عيد ا ستقاللت كلم خاللردنين ودعا جميع األ،  زال  دهش اآلخ ين«

)الدستور، «.»ما ع دنا باألردني إ  الوفاء وا نتماء ل ذا الوطن، الذي ننع  فيه باألمن وا ستق ارأضاف  و

 رؤيا(

 

 الشأن الع اقي: 

 عمليببا  لقيبباد  قائببدا الم مببداوي، قببيس البب كن الف يبب  الكببايمي مصطفى الع اقية ال كومة رئيس فكل •

 (RT).بغداد

  الع اقي  النواب  محلس رئيس من  ها فيا ا صا   أمس مراء الريري  الفتا  عبد المص ي ال ئيس  لقى •

 )روسيا اليوم( .للع اق الداعمة  مص  بمواقف فيه  أشاد ال لبوسي، م مد

 

 مص ي: الشأن ال

  الرك ي،   م رن  شمل رئاسيا عفوا المص ية، ال كومة من مق ب أعمال  ورجل  وص فيون  حقوقيون انتقد •

 )األناضول(.2008 عام اإلمارا ية دبي مدينة في  مي ، سوزان اللبنانية المط بة  بقتل األول  المدان

 

 الشأن المغاربي: 

 عب   أوروبا إلى م اج  400 وصول م اولة أحبط الليبي الرواحل  خف  إن الدولية ال ح   منظمة  قالم •

 ( RT).األسبوع ن اية عطلة  خالل   طيةمطا قوارب  5 متن على  المتوسط الب  

  3  من للحنوب المنر بة حفت ،  خليفة  ا نقالبي الحن ال مليشيا است داف وقف ،أمس  الليبي، الحيش أعلن •

األناضول، .)الغضب ب كان لعملية اإلعالمي كزالم  نقله للحيش، بيان في  ذلك جاء، ساعة  48 لمد  مناط ،

 القدس الع بي(

 إرهابيين بإرسال    كيا قيام إن أمس المرماري، أحمد اللواء الليبي، الوطني يشالح باس  المت دث قال •

 )سكاي نيوز(.المنطقة لدول   القومي األمن ي دد ليبيا إلى

 

 الشأن الدولي: 
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  الشمالية  كارو ينا من الحم وري  لل زب  الوطني الما م  نقلب  أمس    امب  دونالد األم يكي  ال ئيس هّدد •

  الو ية  في الكب ى التحّمعا  على حاليا   المف وض ال ظ  أنّ  س يعا   الديموق اطي حاكم ا يعلن ل  إذا

)القدس .أغرطس /آب ن اية في  الما م  انعقاد موعد قبل إلغاؤه سيت   المرتحدّ  كورونا  في وس بربب

 الع بي(

 زعي   د يابق "الشعبية اإلراد " حزب إعالن أمس العليا الم كمة من الفنزويلية العامة يابةالن  طلبم •

  غزو  م اولة بتدبي  وزعيمه ال زب ا ّ ام ا خلفية على ،وذلك" إرهابيا    نظيما  " غوايدو  خوان المعارضة

 ( AFP).الحاري أيار  مطلع في  إحباط ا   ّ  للبالد

 

 : انتشار فاي وس كورونا 

  كل  في م دد   واريخ وف  بالتحول، الرما  أوقا  في  عديالاليوم  مبك  وقم في عودية،الر  أعلنم •

  خطة  ضمن والحماعة، الحمعة صال  بإقامة الرما  موعد عن وكشفم المك مة، مكة  باستثناء المناط ،

 )سكاي نيوز( .الطبيعية ال يا  إلى للعود  مفصلة

  ش داء  ال كومية بالماسرا   العاملين من كورونا كاف ةم في  المتوفين  صنيف الكويتية ال كومة أعلنم •

 )سكاي نيوز( .الواجب

  وبذلك  األردن، في المرتحدّ  كورونا بفي وس إصابة حا  ( 3)  رحيل أمس  ،األردنية ال كومة  أعلنم •

 )ال أي، رؤيا(.إصابة( 711) اآلن  حتّى المملكة  في اإلصابا  عدد إجمالي  يبلغ

  من  كورونا جائ ة ف ضته ما  مواج ة في اإلف يقية القار  دع  في ستم ارلال الدولي  المحتمع مص  دعم •

 (RT).التنمية ومري   ا ستق ار   دد و  ديا   داعيا 

  في  إف يقيا بلدان  مع خب ا  ا لتقاس  بالده استعداد عن ، ي يف جواد م مد ياإلي ان  الخارجية وزي  أع ب •

  ن ن  و  اإلف يقية، للدول موثوق ش يك  إي ان"  أن إلى  ي ا مش المرتحد، كورونا في وس مكاف ة محال 

 روسيا اليوم()".اإلف يقية الدول مع كورونا مكاف ة في وم ارا نا ا حاربن  لمشاركة مرتعدون

  استعداد  على كان الدولي األمن محلس أن ،نيبينزيا فاسيلي المت د  األم  لدى الدائ  روسيا مندوب أكد •

 (RT.) فيه العالمية  الص ة  منظمة ذك  بربب ع قلته  واشنطن  لكن ،كورونا  في وس حول ق ار لتبني

  ساعة  والعش ين األربع خالل المرتحد كورونا بفي وس جديد  إصابا  سبع  رحيل الصين أعلنم •

 ( DPA).الخارج  من عائدين صينيين لمواطنين جميع ا  الماضية،

  من  أعلى كانم البالد في كورونا بفي وس اليومية ا الوفي  عدد أن الب ازيل في الص ة وزار  أفاد  •

  حين  في وفا   حا   807 الب ازيل سحلم، حيث األخي   ساعة 24 خالل م   ألول أم يكا في الوفيا 

 )رويت ز( .المت د  الو يا   في شخصا  620  وفي

  المت د    الو يا  بعد  كورونا في وس وفيا  عدد حيث من أخ ى م   ال ابع  الم كز ف نرا احتلم •

)رويت ز، ف انس .ا ثنين أمس 2000 بن و أرقام ا إسبانيا فيه خفضم الذي الوقم في وإيطاليا، وب يطانيا

24) 

  26 بوفا   ربب  أنه وأعلنم البالد،  في كورونا في وس وفيا  حصيلة ،أمس  اإلسبانية، ال كومة راجعم •

 لبيان، إيالف()ا.األحد أعلنته، مما شخصا 1918بب  أقل أي شخصا، 834و  ألفا

  الماضية،  24الب  الراعا   خالل كورونا في وسب  شخصا 76 وفا  موسكو في الص ية الرلطا  أعلنم •

 )سبو نيك(.حالة  2110  إلى ال وسية  العاصمة  في  الم ض  عن  الناجمة  الوفيا  حصيلة لت  فع

  حالة  239و ،كورونا في وسب جديد  إصابة 2485  رحيل  المكريك في الص ية الرلطا  أعلنم •

 )الن ار( .وفا 
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  الالجئين  مخيما   في  الص ي لل ح  ال وهينغا من  جئ ألف  15 حوالي  إخضاع البنغالية الرلطا  أعلنم •

 )النش  ( .بين   المرتحد  كورونا في وسب جديد  إصابة 25   رحيل إث  البالد، جنوبي

 
 2020-05-25 ثنيناال المسائي

 

 : اللبنانيالشأن  

 القص  حديقة في وي  ص ته،  حول الشائعا  نفي على عون ميشال العماد اللبناني ال ئيس ح ص •

   .)الغد(اليوم صبا  ال ئاسي،

 

 الشأن الع اقي: 

 بني ان الع اقي للحيش  ابعة طائ   إصابة عن ا ثنين، اليوم الع اقية، األمني اإلعالم خلية أعلنم •

 )اليوم الرابع(.للمرل ين أوكار لتدمي  عملية  خالل ال طبة ص  اء في إرهابية عصابا 

 

 : الشأن الروداني

  العرك ي  المحلس "  أن  إلى  ،( حميد ي) دقلو حمدان  م مد ي، الرودان  الريادي المحلس  رئيس نائب أشار •

 ق ر المحلس" أن ماكدا   ،" مربقا بالزيار  إبالغه لعدم ثاني، آل م مد ،  قط خارجية وزي  زيار  رفض

 )النش  (."البشي   حرن  عم  المخلوع ال ئيس بنظام  اإلطاحة عقب القط ي وزي ال  استقبال  عدم

 

 الشأن المغاربي: 

  به  قام  فيها ا صال خالل ،ليبيا في خارجية أط اف   دخل من  الريري الفتا  عبد المص ي ال ئيس حذر •

 (RT).اليوم ميترو اكيس  ك ياكوس  اليوناني الوزراء رئيس

 قاعد   لبناء أرض بتخصيص يقضي م سوما العثماني، الدين سعد المغ بية ال كومة رئيس أصدر •

 )رأي اليوم( .الحزائ  مع ال دود على ج اد  إقلي  في الملكية  المرل ة بالقوا  خاصة عرك ية

 

 الشأن الدولي: 

  افتقادها  نتيحة الكارثة، ن و  تحه المت د  الو يا  أن ،شومركي  نعوم األم يكي، الفيلروف ي ى •

  عن  فضال   في ا،  للحميع ص ي ضمان وجود وعدم ،«19 -كوفيد » وباء  مواج ة  في ا  ادية  ست ا يحية

 ( AFP.)المناخي التغي  بخطور  إق ارها   عدم

  د ئل  وسط الصين  حاه" صالبة أكث  ست ا يحيةا"  إلى األوروبي با   اد الخارجية الرياسة منر  دعا •

 )الع بية(.العالمية للقو   كم كز المت د  الو يا  م ل    ل آسيا أن  على

  سطح  على بعد عن فيه الت ك  يت  روبو  إنزال  شمل يوليو في الم يخ إلى م مة إلطالق الصين  خطط •

 )سكاي نيوز(.المش وع  عن المراولة  الش كة  أعلنم  ما وف   األحم ، الكوكب
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  بال  س  الحو سال  قائد شدد أن  فبعد. ا قتصاد أن كم التي العقوبا  بثقل اإلي اني الثوري  ال  س أق  •

  مشكلت ا  أن  أكد الدفاع، في مشاكل لدي ا ليس إي ان أن على زاد ، حاجي علي أمي  ا ي اني الثوري

 )الع بية(.ا قتصاد هي اإلساسية

  لعميل  جزئي  عويض بتقدي  فاجن، فولكس ش كة على حكما  اليوم األلمانية، ا   ادية العدل م كمة أيد  •

  ن و  عقب المماثلة  القضايا آ ف عش ا   سياث على ما وهو  مغشوش  بم  ك  مح ز  سيار  اشت ى

 .)رويت ز(الديزل  فضي ة انكشاف من أعوام خمرة

 كبي   إقالة رفضه  عقب ثنين،ا  اليوم متزايد  ضغوطا  جونرون بوريس  الب يطاني الوزراء  رئيس اجهو •

 (DPA) .كورونا  في وس   فشي  حتواء المف وضة  ا غالق قيود  خ قه  بعد كامينغز، دومينيك مراعديه،

 
 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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